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redactioneel

Ln dit nummer wordt AlexanderpoLder, het
van een opbouw'oroaan in het

focus va. onze belangstelling geplaatst.
Aan de hand van een aantal bijdragen hopen
wij u te confronteren met het n ontwikke ng
zun van een gehèe nielw stuk werk, met
nàmè het opbouwèrk.
Langzamerhand begint dit werk een eigen
gezicht tè krjgen, n et slechts door het íeit,
dat er.u langzamerhand sprake is van een
zekere ervaring, maar ook door het fet dat
hèt aantal wljken waar sprakè van ls van
een gestructureerde vorm van opbouwerk
middels o.m. een wUk opbolw orgaan mèt
een daaraan verbonden functionaris in aant6l
is toegenomen tot zeven. Een alleszin6 ver
heugende ontw kke ng.
Door middel van deze budrage een kijkje
achter de schèrmen.maa
hontatie met de problematiek
te kampen heeft èn dit zowel bezien vànurt
de bestuurLtjke als functionele kart.
Om een zo voledig mogeliik beèld te geven
werd eveneens in dit nummer opgenomen
een samenvatt ng van èen zelfonderzoek uit_
gevoerd in Alexanderpolde..
zaten voègden wlj er tensotte aan toe het
res_rtaat va- het oestlds ngestelde Leze.s-
orderToek, waar zowel wJ a's L het lodrge
aan kunnen hebbef.
De normale ruoaeken uompleteren zoa s ge_
woo'l!jk wee- deze - tgave !an lVaasmo-drq.
Door een sebruikel!jke bestuurswisseling
bleken we nret alleen de gaande. maar ook
de komende r'oo'zrtte' van het SW.O.

A èxanderstad in ons ,,bezit" te hebben. De
heer Hoogeveen is nu vlce-voorzitter. Do
heer Lgthart s inmiddels oPgevolgd door J.

W. van der Schalk.
Wat de .eotterddmse JeugoTake'" betrefr, 'E
besloten geen afzondediike artkelen mee,
oo te nÀmen maaÍ qezren de /ele reatties
nrenen we èr goed aar te doen hierop in een
aparte bljdrage terug te komen.
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ons bed als pÍotest oÍ s.w.o.

De dag, waarop werd gevraagd dit arukel tè
schruven, werd 's avonds opgelu sterd met
een bedÍoto van Beate lohn Lennon en zJn
lapanse vrouw. Het doel van het zch zo
in bed laten Íotograferen was : protesteren
tegen alle gewed n de wered.

Nu s het protesteren reèds een geweldige
bez ghe d het bed s, voora 's morgens, ook
net te versmaden protesteren in bed lilkt
derhalve het summum van gènoegen.
Waarom,,o vroes ik m, af, hebben wj dit
in Prins a exanderstad niet gedaan waarorn

wijkadvertent eblad ,,Prins A exanderstad",
ets van de mot even terugvinden.
..Zo qroe de !et . . . Nà ee. pLbl,(ar e n uw
wukblad toog eèn aantal wijkbewoners op
een woen§dag, tè weten l8 november 1964
lmmanue kapelwaarts om met elkaar te dis-
cussièren over: Wat heèft de aenwez qen
bewosen om deze bespreking bij te wonen?'
Globaa gezèn stede men vast dat de be
angrukste beweegrèdenen waren : mogeluk
heden te ontwrkke en om de wlk meer leef
b"d- r. 1"tèn. oÀ/o de'e. !èn hel ad'
leqqen ."n sp"erol"rlpn /oor de jeusd,
spo4\eoen wJ<cerrrur bp!o'der _g cult-
reel werk, enz. Maar als men ets wil gaan
doen, moet er eerst ets zjn. welkè richting
*, men - t ) war we-en w" èrg^n'J( !a- de
plannen van de stad Botterdam ? Wat s een
sticht ng soc aal wilkopbouworgaan, wat een
strchr-g w,Jlcenr-n, NieÍ"nd wst he,
een znng antwoord op.
Nède'e,-'o'Íare oee^ ous Tper wènselul
en 4e oesloten een debkund ge a"n re l'et-
^èn dre een en dnoe. zou hu1_e. loe crLen
Besloten werd een voorbere d ngscomité in
hpl le,rn te .oepen wcar_
tegenwoord gd zi.ln, op zo breed mogeUke

Die deskundige werd niernand minder dan
burgemeesier mr. G. E. Van Wa sum, d e op
vrjdag 11 december 1964 op buitengewoon
prettge, deskundige wilzè vertelde over het
nut en de mosellkheden die er waren om
tot oo"clnng /a' ee lnt hr ng 30craa wjt.
oooo-worgdcn te komen. tr bler.e' twee

zun n et alle bewoners in de begintijd van de
wuk n hun bed gebleven als protest tegen
de halÍuurbusdienst. Waarom b jven we iu
n et net zo lang in bed, totdat we een onder
grondse metro naar Aexanderstad hebben
Waarorn toch zljn wil aan een SWO beson-

lvlisschien dat wij n de geschiedenis zoals
deze is weèrgegeven door het veelgelezen
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oD een zo brced mosel4ke bdsis

Ínoge ijkheden aanwezig : nstallatiè van een
wijkraad of een stichting sociaal wilkopb6Jw_
orgaan. Het verschil tu§sen be de instellingën
is dat eèn wijkraad door B en W wordt be-
noémd op politiek nivèau terwll een stich-
ting sociaal wijkopbouworgaan op zo brèed
moge[jke basis in de wUk(èn) zelf uit de wjk-
bewo.ers moet worden geformeerd.
De structuur van de wtjk was nog in word ng,
politieke verhoudingen ondu dèlijk, een wUk-
raad kon niet worden samengeste d.
Mr. Van W6 sum vroeg zich zelfs af of Prins
Alexanderstad (Aexandié vond spreker een
goede naam) aan eèn sociaa wljkopbouwor'
gaan toe was. Arderzijds rijst de vraag of
men kan wachten met de stichting van èen
sociaa wiikopbouworgaan. wr. Van Wasum
meendè dat Prins Alexanderstad een gehèe
egen karakter zal krjgen. Zowel pastoor
Tulen als dominee Badstakè woonden deze
bijeenkomst bU, terwljl andère kerkgenoot
schappen, poltieke pa(!jen en verenig ngen
van hun belangsteling bijk gaven en...
nog geven .

§_

lr. B. Fokkinga, uitgenod gd. Niet rekenenc
op een erg grote oPkomst, werden we de
eerste avond overstroomd met 500 belanq-
stellenden: en dan te weten dat de zaal
slechts 180 mensen kon bevatten.
Ut dergelUke voor ichtin g savonden is een
relate gegroe d met de gemèénte en vele
gemeenteluke Íunctionarissen.
Ook op minder prettige wljze kwamen cor-
tacten tot standi een duidèl!jk voorbeeld hièr_
van waren dè plannen om onzè wilk te ont_

Samengevat komt het er op neer dat wU
gezamen ijk ets widen doen aan de opbouw
van de wrjk. Het noemen van enkele voor-
beé den geeft inzicht in het hoe hiervan.
De éerste aktiviteiten waren de organisatie
van de Koringinnaf-ésten rn 1965 en ret
houdèn van d verse voor ichtingsblj een kom-
sten door fufctionarissen van de gemeentè.
Voor de eerste avond was het hoo'd r'dn dÉ
aÍde|n9 Staosonlw,hkeling en wede.opboLw. gezanenlik tinnercn aan da wijk
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sieren met vuilcontainers. De algemene af-
schuw tegenover dit plan werd door het
SWO vertolkt in een protesttelegram aan
het College van Burgsmeester en Wethou-

Naast aktivitèiten ook stimuléring; blj het
tot stand komen van vérschillende verenr'
gingen wàs het SwO bèkokken.
Van zowsl oude als meer recentere datum
zijn onze aktiviteit€n en bèsprekingen inzake
het openbaar vervoer. ln hoeverre de stem
van het SWO daarbij van invloed is gewèest,
is moeilUk exact vast te stellen, maar de door
ons verlangds rechtstreekse bLrslljn met de
binnénstad is gekomen. teMijl de t.ambaan
het veld heeft geruimd voor de metro (helaas
nog bovengronds).
De opsomming en beschrUving van werk
zaamhedon kan ik nog lang volhoudeni ik
vreés dat ik mijn le:eí zou gaan veruel€n.
lnterèssanter lijkt mlj de vraag hoe iets deÈ
gelijks nu zo kan groei6n. lk geloof dat tw€c
grondbeginselen éssentieel zijn.
1) Zorg altljd open te Étaan
veÍlangens van alle groeperingen en alle in'
dividuen, die in de wUk leven.
2) Datgene, wat men doet, moet in ale
openheid gebeuren. Dit laatste impliceert
openbare vergaderingen waar iederè wijkbe-
woner ziln mening naar voren kan brengen.
Men moet open staaf voor de pers en zeker
mag men de kritiek d e men krijgt niet onder

Het rs duidelrk, dat een openbare vergade-
rng waar iedereen- het woord mag voeren,
niet altljd de be§te plaat8 is voor rustig
overleg oveí vele onderwerpen. Het SWO
grooide dan ook tot een funvertakt orgaan
met werkgroep€n eÍ commissies, waar de
w€rkzaamheden worden voorbereld en uit-
gevo6rd.
Ds algemene bestuursvergsderiogen bl.jven
echter van wezénljk belang al§ in§piratie-
bron voor alle workers, om vèrantwoording
te kunnen afl€ggen aan d6 bevolking 6n om
de bevolking ook de kans op inspraak te
geven.
luist door haar grot€ kracht en vele moge-
lijkheden loopt s€n SWO gevaar zichzelf
voorblj te strevén, door in haar enthou8iasme
alles zelf te will€n organiseren. De eercte
taak van een SWO moet echter blijven be-
staan in het stmuleren van andere m6n€en
en groepen, het bueenbrengen en coördine-
r€n hiervan, het bieden van mog€lljkheden
om dnderen aktief tè doen zijn. etc. stc.
Zo werkend is er i6 iedere wijk een s$entÈ
ele t63k voor eon SWO.

L. A. M. Hoogeveën,
voormalig voorzitter
SWO,,Prins Àlexaöderstad"

tàderc ||Ukbowohei moat 2Un zégi. kunneh d@n

ll6



doen wat je niet laten kunt

Wat beweegt iemand zich n te zetten vooí
een wuk, drt was zo ongeveer de vraag in
ons achterhoofd, toen we een aÍspraak maak
ten met de heer L gihart, hooÍdberoep aanne-
ne. e. totddt 7Un op\olge. I r.rctre .'eedt
as tweede baan secretars van hei wUkop-

Op zijn kantoor spraken wj over éen aantal
zaken we ke zeer nauw verband houden mei
het wel en wee van A exanderpolder, zaken
waar de heer Ligthart in g,^en enke
opzicht makkelijk omheen wil, niet als be
sru-rslld, maar ool n,eL ac
voo.dl d"_ ldalsrè rs r nel o-belang.rte
mate drjÍveer geweesi voor de bètrokken-

Het verhaal spreekt verder voor zich.

,o! komen of wat anders Op a.ze 2e veï
gadering was burgemeester Van Walsum
aanwezig, die ons de suggestie 3an de hand
deed van een sociasl wijkopbouworgaan. Wè
hebben toen een bestuurtle opgezet Prns
A exànderpo der wa6 toen a een met wat
vrije vesilsinsshu zen bébouwd. ln deze tljd
hebben we subsde gekregen van,,Volks
kracht". Versaderngen werden blj de men
sen thuis oehouden onder vru vèe beang'
ste ing. Na een jaar hadden wé hët SWO
op poten. wede dank,j de medewerking van
de wljkraad Kra nge., de al een sociaa -
culturele organisatie op papier had staan, dLe

U bent vanaf het beoin inwoner van Alèxan-
derpo der, hoe volÍok zich de ontwkkeling
en hoe raakte u bU het een en ander betrok'

i. L gthart :

ln het bègin woonden hier een paar honderd
mènsen. Deze ontvingen het toen pas u tge-
brachte krantje ,,Pr ns Alexanderstad", waar-
in de írensen gevraagd werd of ze iets
wlder doen om dè wlk in de toèkomst zo
leefbaar moge Uk te íraken. LJit deze oproep
resulteérde de eèrste vèrgadèring, diè u ter-
aard een oriènterend karakter had onr de
doodeenvoudige reden, dat er .og n èts be-
kend was, men wisi niet of er een wukraad cte pionterctud is voarbu
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wij alleen maar hoefden te bemanfen. Na
dèzè periode volgde een laar oÍ twee van
klagen blj de gemeente over wegen, busl
voorlichting enz. Langzamerhand werd het
gèzelschap gemèleerder, mede door het op
gang kornen van de won nqbouwsector, waar-
door le een groterè àchterban kreeg, zodat
we sterker kwaíren te staan bj het gemeen-
tebestuur. Er kwamen vragen naar voren over
speeltuinèn èn ru mten, die nodig waren voor
de vele klnderen. De speeltuincommiss e
was een groot s!cces.

ring gekomen naarínate we volwassen wer,
den. ln de beginpèriode was het niet duide,
ijk wie wij warèn. De gemeenre moëst praten
met een partner, die langzaam maar zeker
een grotere bèvolkingsgroep vërtègenwoor,
dgde. Hoe grotér deze werd, hoe meer in,
spraak we kregen. ledereen kan dat zien
aan de B.E.T.-enquéte over het openbaar

de bibliotheèk. over de st!'

Nu heeft de P.A. 22.000 inwoners, de pio,
nierstijd s voorbj, de wijk is ,,sesetued".
Dt brengt met zich mèe, dat grote groepen
mensen, die er pas wonen zich afzijdig hou-
den van de actvtèiten om de wUk zo eeÍ-
baar moge ilk te maken. Deze afzrjd gheid
s niet vreemd: in elke gemeenschap heb je

d e mensen, die wèl mee willen profteren van
het werk dat tot stand is gekomen, maar niet
deelnemen. Het is altljd een betrekkel!k klei
ne groep diè èr de vaart inhoudt. ln de loopvaf de jaren hebben we echt we wat
bereikt: goede busverbinding, bestrating,
groenvoorziening, het geen doorgang vinden
van conta ners angs de straati waarin de
mensen hun vuilnisbakken moesten legen,

Enkele jaren geleden kon de gemeente nog
plotBeling zeggen, dat er vuiln s-containers
zouden komen langs de trottoirs, wat door
een goede actie van het SWO verhindèrd is.

deze scè.6s behore, tot het verleden

Om nog even op die studentenÍlat terug te
komen. ln deze kweste lijkt het of wlj geen
rrspradt 9eÈad reboen. oÍroar de flat er
uiteinde rjk toch komt.
Wij hebben de bouw uÍ kunnen ste len. De
gemeente heèft 9e ursterd naar onze bezwa-
ren. heefi o § gevraagd waar ee. ander ge-
sch kt terein gevondèn kon worden. WU
hebben vr-r teíe nen aa.qewezen dre rrer
voldedèn. Actste'ar ka .e ddr zeggen: zie
,e -ou wel de geÍreenle oruft haar z n zondér
meer door. Men moet niet vergeten dat in-
§praak niet hetzèlfde is als zjn zin doordrj

Op dit moment is zo'n houdtng bijna niet
meer mogelijk. Nee, k kan gerust ste en
dat er een goed samenspel s met de ge,

AiNÈ8

I t8

U hebt het over a enei veranderingen. Zjn
deze tot stand gekomen via het proces van
inspraak en commun cat e met de gemeente
enerzijds en dè bevolking andezuds? Of s
het zo dat dé n deze wijk welgèstelden zo-
veel invloed konden aanwenden om de nodi-
ge maatrège en er door te krugen ? ls het
inspraak of sch!jn nspraak ?

l. Ligthart:
lk zal bij het laatste beginnen. Het is bèslist
niet zo dat de welgestelden, de elrte, meer
voorspraak zouden hebben. lk hèb er al
deze jaren met m'n neus bovenop gèzeten,
ik kan niet zeggen dat de gemeenre rèageert
op het roepen van de elite. Het is zelfs zo,
dat ds gemëentè vroeger heëmaal niet of
slecht lulsterde naàr ons. Hierin is verafde-



ln de samenstelling van het sociaal wrkop-
bouworgaa. hebben we gèprobeerd de be-
volking in al zrjn geled ngen naar voren te
halen, zowel politèk as religrèu6, ook de
verenigingen. de o6georgsnrseerde burgers
uit verschillende straten. Hèt resultaat rs dat

goede voelng hebbèn ínet de
bewoners. Dt is een voorweardè voor het
streven naar een zo groot mogellkè leef-
baarheid in de wi.lk. Het SWO moet weten

Het woord leeÍbaàrheid is daarnet g€vallen,
een begrip dat d€ laatste tljd ook in andere
verbanden nog al in de belangstelling staat.
Zoudt u een nadere toelichting kunnen geven
met betrekking tot Alexanderpolder.

l. Ligthart:
Deze rs over het algemeen redelUk, hieronder
versta rk dat de voorzieningen die nodig z!n,
uitgèwèrkt wordén, deels op pap er dee s n
uitvoeri.g, blv. het avonturenpark langs dè
Prinsenl€sn en dè werken voor me€. sport-
accommodatie. Er zrn voorrienrngen oP aller
le sebied I kindercrèches, bejaardsnzorg
verenigingen. Een absoluut minpunr is de
zaalruimte, die alleen bij de kerken aanwezig
is. WU ple ten voor een beter wrkgebouw dan
dat wat we nLr hebben. Het wukgebouw s
onvoldoende. ln dit gebouw moeten te veel
activiteiten plaatsvinden, kerkdiensten, dan'
sen, tamboer en majorettes, instuif. Het is
er bijzonder gehorig. De zalen vaf de kerken
hebben hèt nadeel dat veel mensen dreínpel
vrèes hebben jegëns kerken. De gemeente
is van deze toestand op de hoogte en wij
dringen sterk aan op èen goed wljkgebouw
waarin 6llerlei €ctiviteiteh ziJn geconcen-
treerd. zodat men voor alles in een gebouw
komt. Dan pas kunnen we spreken van een
ontmoeting§cenÍum.

ln zekere rin is dat ook zo. De bouwerg
hebb6n eerst aan de huizen gedacht en daar-
na pa§ aan de mensen. Een redsn zou kun-
nen zun dat brv. exploitatiè van openbaar
vèruoer in ee6 gèbied met weinig mensén
niet onend is. ln de praktijk komt het nesr
op een verschuiving van de gelduitgaven.
Dit brsngt met zich mee, dat de bevolking
gaat klagen over slechts voozieningen. Toch

BU de bouw van Alexanderpolder was de
volgorde van bouwen nog al merkwaardig,
nl. èérst de huizen. daarna wège6 e.d. en
ten slotle voozieningen voor socia€l-cultu-
rele activiteten, b€nt u het dàarmee eens. eerst gebouwd, daatna dè wegan
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Een aantal bewoners sprak nog al negatieÍ
over dè vernielzucht van dè jongeren, hierb.l
werd vooral gedoe d op het plattrappen van
dè groenvelden. Zou dit kunnen wijzèn op
ee'r tekort aan recrèatieve mogelljkheden

l. L gthart :

Wat die zgn. vernrelzucht betreft, dat is zeker
geen probleem van Alexanderpolder alleen,
we zien dit vèrschijnsel vruwe overal. Het is
naar mjn gévoel eèn teken var onbehagen
en onvredè, wanneer dit gebéurt door de wat
ouderè tèugd, nraar nogmaals dat is nier een
specfèk probleem van ons. lk vind het nor-
maal dat de oudere lelgd het grootste ge-
deelte van haar vermaak zoekt I de city.
Vergeet niet dat de huidige bebouwing
slechts een gedeete is van wat er moet ko-
men in Bottèrdam/Oost-Capeiie. Dat moet
een stad gaan vormen Wj ztten nog steeds
in een opbouwperode, waarin sommige za-
ken nog net veMezen ilkt klnnen worden,
ook niet uit het oogpunt van een lonende
exploitate. Maar in ieder geva kan le niet
sPrèken van grote vernielingen.

Eèn laatste vraag. Hoe zret u de ro van het
voora gericht naar de
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l. Ligthan :

Voor de eerste trjd zie ik het SWO als de

heeft de gemeente hiervan ge eerd, want tn
Ommoord is men begonnen met het bouwèn
van èer ortmoet4qscenrÍur . oÍmooro heeÍt
veel betc,e busve,brnorngen dan A.P. rn hèt-
2erfde stdd,-n lk hooo ddn ool dat oe qe-
nreente bij nieuwe wuken handelt naar Om
Ínoord en niet naar A.P. Een andere reden s.dat _ het gebred Botterdam-OosL-Cape -
a/d lssel dè grond heel duur rs. Om deze
grond rerdabel te maken, moèten er veel
h!izen neergezet worden.

I og sch ,s dè_ men da- begrat met d.t war
zo vlug moseijk geld in het laadje brengr.
ln feite draa t het om de financ ën.

Een voorbeeld in dit verband. Aan de Simon
de Lavaiéstraat gt nog een stukje grond
tussen de huizen inges oten, waar nog bun
galows gebouwd worden Ten èerstè beqrjp
ik de mensen niét die er gaan wonen. Zij
zitten helemaal ingesoten op een vru klein
terein. Ïen tweede vnd ik het overdreven
var de gèíreente om zelfs daar huizen neer
te zetten. Dit terre n had veèl beter bestemd
kunnen worden voor spelèn, voor recíeatie,
want daar is met de opzet van de wilk hee
wenig reken ng mee gèhouden. Dit geldi
niet aleen voor speelterre nen, maar ook
voor sportvelden. Als u nagaat dat A.P. een
zeer bloeiende sportverenigifg heeft, dte
amper de besch kking hèeÍt over ruimte en
dat hèt sportpark pas over twee jaar klaar
is. Aexanderpolder bestaat dan zeven jaar,
dan vind k dat een rare situatie.



gemeente heeft een eigen burgemeester en
aan hët hoofd staat een ,,genèraal" burge-
meester. Wanneer Botterdam zo ingedeeld
wordt, zal hèt veel bëstuurUker worden, zal
er een betere verbind ng zil. tussen bevo'
king en best!ur dan nu. Op het ogenblik
wordt er nog te veel van bovenaf opge egd,
wat soms de vorm kan aannemen dat wlj
p otse ng voor het b ok staan.

recrcatiè vaor dë jeugd

meest ideale vorm voor het Lage Land. lk
zeg exprès voor de eerste tijd, want we
voelèn allemaal aan, dat de huidige vorm
later, a s de andere wuken voltooid z!n, niet
meer is te handhaven. Het zal skaks komen
tot een grote wllkraad, met daaronder voor
elke wijk een sociaal wijkopbouworoaan met
een andere taak: geen bestuurlijk€ advles
bevoegdheid taak qericht op
het sociaal terrein in het alsemeen.
Deze wUkraad, een semie,gemeenteraad,
moet meer bèvoegdheld hebben dan de hui,
dlge.
Het SWO van nu fLrnctioneert heel leuk. De
openbare versaderingen worden goed be-
zocht, èr is srote belangstellinq. WU geven
de mensen de gelegenheid hun klachten te
uiten en mee te doen aan wukactiviteiten.
WU staan open voor suggesties uit de be-
volking. Hoe het in de toekomst moet gaan
worden ? Miln persoonliike vi8iè is dat dit
gebied een sub-gem€ente moet worden. Ste
den als Londen, Toronto, Kopenhagen ken-
nen de indeling in sub-g€méenten. Elke sub-

Mijn grote wens is dat de aÍ6tand tussen
pub ek èn bestuur ovèrbrugd wordt.
En bU dit aatste sluitèn wU ons graag aan.

bevolking en bestuut hecht aaneengeklanken
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mini-meditatie over de opbouwwerker

De opbouwwerker kwam blj ons wat plotsè-
ling uit de lucht rollen. Naar spoedig bleek,
geheel onvoorbereid. Geen enkele toegè-
spitstè oriëntering omkent de Aexanderpol-
dèr gemeenschap wa€ te constateren.

b. waken voor overorganisaUe.
c. het bevorderen van het formeren van

gespreksqroepen.
d. verschillen van opvattingen constateren

en latèn doorspreken.
e. communicatie corrigeren.
f. orevenwichughe d in groepen vaststel'

g. optimale vertegenwoordiging bevorderen.
h. het op elkaar afstemmen van onderscheÈ

Maar gëlukig, hlj s èr!

platseling uit de lu.ht tóllen

Deze functie verwacht van de opbouwwerker
naast een passieve begeleidende dus ook
eèn actief stimu erendè rol.

Waarom gelukkig ?
De bestuursledèn van het S.W.O.. zelf in
beslag genomen door hun normale dagelijkse
werkzaamheden, hadden bèhoèfte aan ie-
mand die continuerende aandacht kan schen-
ken aan het op tijd onderkennen en sgna-
leren van kernproblemen.

tl
Om er ènke e te noernen I

a. taak en doe stelling van groepen dude
lrk stellen en afbakenen. oak een aktiel stinulercndo ról
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Wat zijn de ërvaringen ?
Naar onze belevenis kwam de opbouwwerker
op een gunstig moment. Na ver laar gedè-
gèn wérk heeft het S.W.O.-Alexanderpolder
zich geheel n het wrjkleven geintegreèrd,
daarbij niet verr!imend stevige relatès te

leggen met instellingen en personen elders.
Door het formeren van divèrse gespeciali
seerde werkgroepen, waarin véle nieuwe me-
dewerkers kondèn worden opgenomen, werd
de uitbouw van de S.W.O. organisatie een

Het was èen toevallige maar prettige cornci
dèntiè dat op dit moment de opbouwwerker
kwam en direct werd opgenomen in genoem'
de dynamische ontwikkelingsfase.
Hierdoor kon hij zich onmiddelliik rn het
wezen ijke opbouwwerk van onze poldèr be-

Blj de verdere conso idatiè van deze leven
dige ontwikkeling za de opbouwwerker on
getwijfeld van zeer groot nut kunnen zijn.
Na de pogingen om meér wijkbewoners
daadwerkëlijk in hèt wijkleven te betrekken,
zal de opbouwwèrkèr zichzelÍ hopelijk ook
afvragen hoe hèt S.W.O. met de reeds be-
staande verenrgingen en organisaties een
nog hèchterè gemeenschap zal kunnen vor-

De open ,,instellirg van het S.W.O. geeft
voldoende aanleiding te veronderstellen dat
ook deze verbreding en intensivering van op-
bouwwerk te rea lseren is.
De aanwezigheid van een opbouwwerker is
hiervoor onontbeerl!jk.

Nog enkele kanttekeningen :

1. De intensitet van de geengageerdheid
van de opbouwwërker bij zlln opbouwob-
ject zal bepalend zijn voor de mate van
zljn enersie.
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2. Een gemeenschap moet om de opbouw-
wèrkèr verzoèken: lndien deze niet met
open armen wordt ontvangen, dan liken
positieve resultaten onmogel!jk.

ít'-
I

de opbouwwetkeí nóët welkon zijn

3. Er s een rol-onduide lkhe d die z ch ma-
nrÍèsteert bij zowe direct- al§ indirect

4. De neukalitèit van de opbouwerker is
een avonturr op zichzelf. Het onafhanke-
lijk, van sroèpen en personen, objective-
ren ljkt een moeiljke belëven s in de
beroepshoud ng van dè opbouwwerker.

5. Het evenwicht tusser passiviteit en acti-
vitelt i€, naar w! aannemen, een lastige
opgave voor de opbouwwerker.

b Een goede Íheo'er sche basis bJ de op-
bouwweÍkeIs roodzakel!jk r"a' moet
gepaàrd gaa' aan een oosteve rlstel-
ng voor de werkeljke prob emen.

7. Een opbo-wwer"er zal zijn Íu'ctie 'iel
wJa. hun e- maken r"dren heÍ geen rd
mrnrsrrdrie!a h .ip en kantooruimte re'
beschikk nq staat.

8. Het za overigens wel een probleem zrif
een opbouwwe'ke' voo'a' pEs\laar te
mdken voor zJr werktere'n. De rnreíne
proo'emen. in.ere^t adn de specrÍeke
problematiek van een woongemeenschap
zu €n,'oe p'oktur 7un ta,l g'otendeels

Voo, de toe(oírst rs her ze(e. -uttig de ver
sch ende gedraqspatrorer va. opbouwweÍ.

kèrs in corre atie met de structuur van de
betrokkèn wuken vast te eggen en te ver
gelljken, om zodoende allicht te komen tot
eef semiddèlde sedrassl jn.

D

t

vr'8( B
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Dan zal het wé cht mogelitk zun de opbouw-
werker vooraf te oriéntèren. Blijvende goede
begeleid ng voor de opbouwwèrkèr zelÍ lukt
ons ook een kwestié van de eerste ordè.

G. Verschoor, voouitter SWO
,,Pr ns A exanderstad".



kanttekeningen bij het artikel
van dhr. G. Verschoor

/n zun artikel spreekt dhr. G. Verschoor o.m.

a. de slechte voorbere d ng van de opbouw-

b. het belang van het vastleggen van de
ervarngen wat bekeÍt het functioneren
van de opbouwwerkèrs.

BU dezè twee punten enkèle kantteken ngen:
ad a. De Íuncte van opbouwwerker vereist
een dermate grote aff niteit tot de plaaise,
ijke situate en rnet het plaatselilk gebeuren,
dat daarvoor een ruime voorbereidingstlld

opbouworgaan waarvoor hrj gaat wèrken.
Drt kan nriddes het dooeerken var dos,
sèrs, maar met narire ook door hèt voeren
van vele informateve gesprekken ter ptaat-

2. een inz cht verschaffen n de Botterdamse
situatiè wat betrèft het funct oreren van wUk
raden en wilkopbouworgane.; met name ook
een goed inzcht in het qemeente ilk beted

3 eèn nzicht verschafÍen in het gemeentet!jk
apparaat: afdelingen, instellingen verenigin-
gen, cubs, groeperinsen etc. en hun over-
koepe ende organisaties.

Naast het verkrugen van a dezè rnformatie,
s nog be angruker de persoonlUke vetueÈ
king ervan door de opbouwwèrkèr. De op,

-

Verondersteld dat de opbouwwerker deskun-
dig is wat betreft de nrethodiek van hèt op
bolwwerk, alsook vo doende persoon !k ge
engageerd is met z jn taak, dan zou de voor
berèidingstjd noodzakeltk n moeten hou

l. een degelijkè inwerking in het ontstaan,
groèi en feitelllk funcuoneren van hèt wjk
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bouwwèrkèr moet reèds komen tot een eva_
luatie van het gebeuren in de wijk, vóórdat
hij rnet zun werkzaamheden begint.
Deze voorbereiding, ook ëen taak van het
wukopbouworgaan, kan niet in èen of enkele
dagen gesch edèn, een tiid van drie maanden
ijkt me een minirnum. De voorberèiding van
de opbouwwerker voor Alexanderpolder was
zonder meer onvoldoende.

ad b. Er rijn nog maar weinig wukopbouw-
wèrkèrs in Nederand. De Botterdarnse situa-
tie is wel uniek voor Nederland te noemen èn
draagt daaroÍn zeker nog het karakter van
een experiment. Goede praktijkverslasen zUn
er nog mlnder dan opbouwwerkers.
Het zou een we,en Uk onderdeel van de
taak van de opbouwwerkers moeten zljn,
zorg te dragèn voor een goede raPPortage
van hun funchoneren, dt n nauwe samen_
werkins met de Baad voor het Maatschap_
pelilk Welzun, en met naÍne de wetenschap-
pe ijke afdelng daarvan. Het grote belang
hiervan is. naast het ontdekkèn van een oè_
middelde gedragsl!n, vooral :

1. het leveren van onmisbaar ,,matéraal"
voor aan te ste en opbolwwerkers. lndër-
daad is dan pas voor opbouwwerkers èen
aÍdoende voorbere dins mogelUk,
2. het biedt e nde jk meer kansen aan een
meer wetenschappe uke analyse van het nog
alt!d raadEelachtige,,verschrjnse opbouw-

3. het za aan de noodzakelljke begeleiding
van de opbouwwerkers haar etwat vrijb ij'
vende karakter ontnemen,
4. het zal aàn een kaderclrsus opbouwwerk
we kom en wensel!jk studiemateriaal leveren,
5. net in het minst 26l een dergelUke rap-
portage de kennis van dè opbouwwerker
vèrdiepèn, en derha ve ook ten goede komen
aan dè opbouworganen.
Ten behoeve van deze nauwgèzette verslag-
geving moet een opbouwwerker voldoende
tljd ter beschikking staan.

J. S G. Vaessen,
WijkoPbouwwerker in
Píins AlexanderPolder
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zelfonderzoek 1968 Alexanderpolder

Op de openbare Algemene Bèstuursvergade-
ring van 27 januari jl. werd aan de aanwe-
zigen het cijferverslag aangeboden van de
in 1968 door het SWO geholden enquète,
met daarbij een speciaal cjferverslag van de

Het initiat ef tot dit onderzoek werd geboren
op èen soortgèlukè vergadering in februari
1967- Een vru willekeurig samengèstelde
enquète commissie werd toen ingèsteld, d e
in totaal plm.20 maal bjeen kwam en hun
opdracht, zo b rjkt uit de vers agen, alles
behalve als gemakke ijk hebben ervaren. Uit
de stukken blijkt ook dat men aanvanke ijk
stante met eën duidelijk tweelèdig doel :

l) het SWO wilde middes deze enquète
zichzèlf (d.w.z. de wijkbewoners) inzicht ver'
§chaÍfen in de problématiek van de wijk,
tenéinde gemotiveerd tot actie ovèr te gaan,
met name zovee mogelijk wjkbewoners
actieÍ in te schakelen.
2) betrolwbare gegevens verzamelen, Ínet
andere woorden pe en van de feite ijke wen-
sen en behoeften van de bèvolking.

Contacten onderling
Liefst 87% van de bewoners voelt zich thuis
in Alexanderpo der. Dit zal niet het gevolg
zljn van frequent contact met andëre wijk-
bewonèrs, want 60% heeft daaraan geen be-
hoefte. Dit laatste wèrpt éen licht op de
60% die het contact met andere wljkbewo-
ners goed vindt, waarb! ,,goed' waarsch!n-
luk meer tendeert naar ,,geen contact', dan
naar ,,veel cortact". Desondanks zegt 67%
in A polder nieuwe vrienden en kennissen
te hebben gekregen.
Wjkgebouw,,De Wissel", de kërken en de
winkelcentra acht men de belangrijkste ont-
ínoetingscentÍai al is men duidèl!jk niet te-
vreden over de oftmoetingsmogel!jkheden
in de w!jk.

zorgen. 3192 veNerkbare Íormulieren kwa-

82o/ó van de bewoners van het hu dige Lage
Land en Prinsenland is voordien woonachtig
geweest in de stad Rotterdam; 10% buten
de provincie Zuid-Holland. T.o.v- het RotteÈ
damsè gemiddèlde rs hèt aantal katholiekèn
la/a lagèr hèt aantal gereformeerden duide-
lUk hoger.

Wat dit aatste punt bëtrèft wil de navol-
gende bloemlez ng uit hèt cjÍermater aal een
overzicht gevèn. Enkèle kritische opmerkin-
qèn hebben vervo oens bétrekking op het
eerst genoèmde punt.

GÍeèp uit het cijfèryèrslag
ln totaal werden 5880 formulieren huis aan
huis bezorgd, die de wjkbewoners ifgevuld
op bepaalde punten in de wjk rnoesten be-

UiterlÍk van de wijk
Talrijk zUn de wensen (vaak ontevredenheid)
t.E.v. het J rerlijk van de wijk: om de b3lang-
,JL6te te roemen: g.oenvooz,en,ng (32%
heeft wensen of opmerkngen); straat- en
flatvervulling (38%)r behuizing, bebouwing
(17%)i spee ruimte voor kindèren (12%)r
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nog geen 30%, al was de vraagstèlling hier
te vaag ln de naaste omgevng acht 24%
eèn autodienst voor noodseva en nod qi hulp
voor beiaarden (15%)i crèche (1i%); bu-
reau voor huwel!jks- en gezinsmoeiljkheden
(6 0/J.

D€elname aan activiteilen in de wijk
Ru n % zegt deel te nemen aan activite ten
n de wrjki dee name burten de wi.lk ligt iets
hoger. Minder dan 1O% vindt uitbreid ng van
het aanta verenigingen etc. wenseluk.
En gszins tegenstrijdlg hiermee is het feit
dat bepaa de activiteiten op een aanzienlijke
deelnarne kunnen rekenen mits zj in de wrlk
plaatsvinden: toneel (35%)r caha.et {324/àl
bioscoop (a0%).

huisnummer ng en straatnaamaand!iding (ca.
2s%).

Dienstverlening
De bekendheidsgraad van de instellingen
voor dien§tverlening is allerminst florissant:

Jeugd
De helft van de ouderen vindt dat de organi-
satie van het leugd'en jongerenwerk uit
moet gaan van kerke ijk en part culier initia-
tief gèzamènluk. De jeugd ze f denkt er pre

À,4eer dan tweederde van de
jeusd vindt dat hèt jeugdwërk door oud en
jong gezamenlUk moèt worden gedaan. 18%
zegt I uits !itend door jongeren).
De overigens niet zonder meer representa-
tieÍ te noemen jongeren-enquéte, laat zien
dat 46o/a va. de jeusd bekend is met jonge-
renactiviteiten n de wuk. Ongevèer de helfl
vindt dat er te weiriq voor de jeugd wordt
gedaan. Van de jeugd neemt s echts 13%
dee aan activiteiten n de wijki 40% aan
activiteten buiten A-polder. Het aantal ont
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moetingscentra voor dè jeugd acht dé he ft

Wat betreft dë verwerking van de gegevens
past echter een kritsche opmerkng. De en_
quéte-commissie heèft in het veíoop van
haar veeleisende voorberejdings'werkzaam-
héden de eerste doelstèlling wat u t het oog
verloren, wat ertoe kon lèidén dat de com_
missie met het afleveren van de lngevuldé
vragenformulieren haar taak als afgedaan
beschouwde èn zichzelf ontbond.
Er ontstond ,odoende een hiaat tussen het
enquéteren en de verwerking van de gege'
vens van bijna I maanden, hetgeer èen her-
nemen van de normale procedLrre onmoge-
lUk maakte, anderzijds de waarde van de
enquéte verm nderde omdat het uitéraard
een moment-opname is.
Een oplossing werd gevonden door het cij-
fer'verslag op gerichte wiize te redigeren
raar belanshebbenden resp. de jèugd, ker-
ken, middenstand, verenlgingen en met 

'ramede secties van hèt SWO. Een onvoldoende
follow-up maar op dat moment het opnmaal

Dè gegevens blijken u tèrst nuttig en welkom
,e f,.nct,o.er€n als bron van rnformdne. àls
toetsstèen, als arsenaal voor agenda- en ac-
r.epJ.te_. wern'9 vergadenngen van sec
ties en werkgroepen gaan voorbij waarin
de enqJète n èt op nuttige wUTe wordt rnge-

Daarraast worden dé gegevens op bestuLrs_
vergade,ingen en,n sommge secnes sy(te_
malrcc. -,tqed,ept er wordr qeooogo de
wensen en behoetten naàr hun waarde te
sch.rrèn, Fn e worot pe. pLnt bekelel o'
men tot activtèit moet overgaan.
Op deze wljze bljkt het zelfondèrzoek toch
vruchtbare resutaten te hebben. zowel víat
betreft het actverën van wiikbewonèrs, als
ook het geven vdn '' zrcht r de eige^ srtLat e.

Er zljn vèle wensen die betreking hebben op
het wifkèl-arsenaa. BUna 60% is vocrstan-
der van een weekmarkt n A-po der. % acht
buurtwinkels naast de bestaande winkelcen_

ZëlÍwerkzaamhèid en inspraak
15% van de bewoners wil zich inzetten om
noodzakelijk geachtè nitiatieven in de wrjk
mée te helpen vèrwezenl!jkeni 65% niet
Liefst 41% wenst inspraak m.b.t. hèt neuw
te bouwèn stadscenkum in Rotterdam oost.

Het cijfèr-materiaal heeft bepaalde wensen
en problemen duidelUk aan 't lcht gebracht.
Welke wensen gaan achter de ciifers schuil ?

Meer contactmoge iikheden, meer informatie
over dienstver ènende instel ngen, problemen
van flatbewoning, diversteit n ontspannings_
mogelrjkheden, eenzaamhe d etc. ??

Enkel€ opmérkingén
Hoe wordt met deze gegevens verder ge-
werkt ? Enkele duideljke pLrnten zjn door
het SWO meteen ter hand genomen; er is
een wekelrjkse koopavond gekomeni kortge'
leden is een week-markt van start gegaan;
dè p annen voor een cèntrale hulpd enst voor
noodgevallen liggen kaari het SWO nam en
neemt waar nodig het ininatief tot oprichting
van verenigingen etc.

l. S. G. Vaessen

131



als er geen ontevredenen ziin moeten
ze worden uitgevonden

Alexa.de.polder.s een ,an de nieuwe wUkei
die net als zovelè arde e wuken rn Nederta.d
hooq de rucht ns(h,eten. Hoog-. m ddet\ooq-
en laagbouw vanaÍ de buiterra-d .sar brnnen
toe, waar dè w,.kelcerha geregen zljn en de
kerken. de sc,1olen. Attee sra.r er Waar
huiTen. schole^ kerken e. wrnke,s blj e.t6dr
stàan daar klnnen we spreken van een wuk.
Hrern schunt de A e,ànderpoioer z.ch n et re
onderscheiden van wuken b! Den Ha€a o.
Gronlngen. ln een làter €tadium zrln er de
wegen gékomen, in fite rljdef
van àuiB naar werk naar huis. Voor de Ítat,
gebouwen en huizen kwamen de grote par-
keenerreinen. Hièrna werd het tljd voor het
openbaar vervoër, dar vorm kreeg in rwee
buslijnen, die in de toekomst vervanoen 2ut-
len worden door de metro, en een sÉooarrn
Oftèwel men begon a6n het èrnd

De Prins Alexanderpotder heet in dè be_
roèmde volksmond ook wet dë honserput.
Deze naaín heeÍt zU te danken aan de hooe
huren. dre betaald moeten worden voor h;-
dendaags woongenot en die verhaatd zouden
moeten worden op de primaire tevensbehoeË
ten. Waarschijnl!jk is dit een fabèttje, maar
er zit toch iers tekenends in. Veèt mensen
buiten de polder doen wat mindèMaardrq
over deze wijk. Zj vindef het te kt, sfeeF
oos, tochtig, kaal etc.
Het is de wiik voor de goede en sesoede
burgèr. De bewoners tillen daar ntèt zo zwéar
aan. Ze aen de gebreken wet in de wlk,
maar ze wachten geduldig tot die verhotpef

zrjn. ln vergelijk ng met andere wijken is hèt
opvallend hoe ko.t het wachten meestat
dJurr en roe s-e oè gereènre regeÍoet
koTr aà. de we-l^e, des vor<s Om een!
enkele ondetueroen -e -oeTe- d e àt qerea-
lisee'd 2rtr. buso.en:ten. b b,,othèek h.,,r-
dersvereniging, dienstencentrum, station. En
zdlen d,e op stàpel sraan en at oekonken
TiJn: I urosekreter e, \aee<rdat (A è,dnde,-
oolder wel. Pe"drechr nre.r. soeet-rn (avo--
turenpark), bioskoop. Al deze zaken open
soepel. Alexanderpolder hoefr nièt te vechten
voor deze \erbete.|.qer Toars o.oe.e w,lxen
d6r moeten ooe. en wet Íret \ee mnder
,esurtater. lve. zou.J.nen stetten dar,k
alleen de negatieve kant belicht, dat k een
vooroordeel koestèr tegen de potder. Een
mogeUk positievè benadering is die vanuit
de inspraak. Door alle lope.de zakèn zou je
hunne" 7e99er dat oe bevorkng haar we.-
sen duidelrjk maakt, deze aan de gèmeente
\ooregr. die uite.der-F t-,stei tnsprèak
impirceert een dkreJÈ en neeleve.oe hor
d,ng \dn net olblek. e. oar rs .u p.e4e!
dat wat de bewoner mist. De bewoners tijken
tev.eden. gezapg Ze zitten hoog en droog
In hun flètqebouwen en ,ren beneden ales
pleterpeuterig klein of helemaat niet ízcats
hun wilk).

Op een dag zljn we naar Atexanderpotder
gegaan om zomaar voorbljgangèrs te vra-
gen wat zrj van hun wijk denkefl. Of zii het
naar hun z,n hebben. Of ze wet eens oehoord
hebben van het Socraat wllkopbouw öro6an
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De kreet S.W.O. bleel bU velen bekend te
7rrn. De mensen hebben ee. vaag,dee wàl
hot inhoudt en wat er mee samenhangt. Ze
vo€len aan dat het rets te makèn héeft met
de lsefbaarheid van de wrk. Dè mèéste men
sen w€ten ook dat dit een verantwoordeljk
heid€gevoel voor de wijk met z ch meebrengt
en hierop springen a enkelen af: ze léven
met de wijk mee, maar deelnemen in een ver
eniging of organisatie doen ze liever niet. D€
èen voelt zich te oud, de ander neemt ge
noegen met een mooi huis en esn grool
woongenot, weer een and€r zegt niet te
kunnen door het gezin. WU vonden ondeÍ d€
msnsen, die nergens aan deelnemen slechts
weinigen bereid daadwèrkél!jk mee te helpen
de wijk zo leoÍbaar mogeltjk te maken. De
bewoners zijn tevreden oveí dat wat tot §tand
komt en zelfs zeggen ze dat dat zaken zljn
die onder de mensen leven.
Het merkwaardige doet zich dan voor dal
wanneer je zegt dat er een rede|jke inspraak
is, je te horen kírgt, dat dat ,,nou juist nog
ontbreekt". Ba, ra. En om alles nog duide-
ljker tè maken dichten sommigen de ver
ni€uwingen en verbeteringen toe aan de in-
spanning van het S.W.O. en de wijkrasd.
Hieruit bl!jkt dat de doorsnee bevolking geen
ideo heeft van inspraak en dat zrj zo gewend
is g€raakt aan het feit fists te vertellen te
hebben. Op het woord ,,inspraak volgt als
een automatisme het woordje ,,nee . lk wil
hier beslist geen positè innem€n in deze
kweBtie. te meer daar dèze vertroebe d is
door schUninspraak. B!jvoorbeeld het berei

ken van resultaten door in de wijk wonende
maatschappslijk welgestelden, die oÍ e6n
vinger n de bestuurspEp hèbben of genoeg

Tegenover dé bèkendheid met de akties sn
aktvteiteír staat een vo slagen onbekend-
heid met het funktioneren en h6t organiser6n
van het S.W.O. Weerspieqelt zich hierin oen
typi6ch brokjé rottérdamse mentaliteit:,,Geen
woorden. maar dad6n ?"
Aan deze daden wordt ruimschoots aad'
dacht besteed in hst wUkblad Prins Alexan-
der polder, dat elke week gratiE huis aan
huis b€zorgd wordt. Praktisch alle ondeÍ-
vraagden kennen het blaadje en het woídt
door volen lntensief gelezen.
Op onze vraag wat ze van hun wljk vinden,
kregen we antwoordén als : ,,Nou ik kom van
buiten, maar ik wil nièt mèer terug -

,,Het i€ her een heerlrjk oord voor de kin-

,,De hele wljk is ruim en licht, fantastisch'-
Er moest een zekere aandrang 

'ritgeoefendworden om te weten te komen of er dingen
zrln, die niet naar hun zin z!jn. Het kosttè de
meeste mensén moeitè om eens kritisch
over hun wuk na te denkén en zÉh niet te
blljven verkljken op hun mooie flat.
Een enkele veelgehoorde klacht tot besluit:
De kinderen tot een jaar of 16, 17 kunn6n
zich in de pold€. qoed vermaken, er zljn e6n
aantal voorzieningen get.offen, zoals speel-
plaatsen en voetbalveldles rond d6 flats. Voor
de jeugd boven de 17 sch,jnen do moselijk-
heden veel beperkter. Dat uit zich in de (ver-



ÍÀ

\I
meends ?) verfielzucht van de lé!gd. Veel
klaagt men over het fietsen op de winkel-
pleinen. het vertrappen van jonge aanplant.
lemand vertelde me. dat ze nu maar eèns
haast moesten maken met de oprichting van
het S.W.O., want dan zouden ze de jeugd
€ens onder handen kunnen nemen.
Aan het eind van de dag zijn w€ naar huis
gègaan. We hadden met veel menssn gespro-
ken. Monsen, die dik tevreden zijn met hun
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wijk en met hun huis. Dè ontevredènen moe-
ten dasr nog uitgevonden worden. ln het ge-
val dat ze er wol zljn vinden ze het niet nodig
zich te organiseren, maar doen ze alleen dat
wat in het begin van dt verhaal al gesigna'



Iwe nsweÍk moeilijkeÍ dan u denktijz

Het qestalte qeven en verder ontwkkelen
van welzjnswerk in wai voor vorm dan ook
s in fiet onbe angrijke mate afhanke Uk van
de opbouwwerker, een n èrw begr p èn func-
tie in onze toch al zo pluriforme samenleving.
Het wèrk en eveneens de gedachtèn over
het werk zun nog vo op in ontwikkeling, niet
a een voor wat betreft de methodiek maar

U bent snds enige tljd as opbolwwerker
verbonden aan het S.W.O.. wat s naar !w
menng de taak van het opbouwweík.

monunent voot de opbaLwwerkeÍ

Het is u teraard niet eenvoudig om hierop
een afgerond antwoord te geven, n ieder ge-
va kan gesteld worden dat hoe dan ook
het werk als zodanig zeer genuanceerd bé
naderd moet worden. Het uteindelljke doel
zou je als vo gt kunnen formuleren I het zich
we laten bevrnden van dë mens in ziln situa:
ro. r< weel. het kl,nkt wat kreelachll9 md.r
in ons werk zun wè er nog nièt in geslaagd
orn een juiste term nologie te vindèn voor de
activite ten waarmee wJ bezig zun. Nlaar om
terlg te komen op dat wèlbev nden dan is
we voo.waarde de partrc pàtr. var de men-
sen zet Ook -ie.in moeren wJ echter de
.od,ge voo'r,chr 9he d betachte' . wa.t voor
de een zal dat veel sterker en ook qua in-
houd anders zijn dan voor de ander.

Een participatie urtgèdrukt in aantallen kan
oa. ooh .oort g'aadTercr en voo aarde
zijn om opbouwwèrk te bèdrUven.

evéneens in beleid€ontw kkelende zin. ln be -
de aspectèn vervult de opbolwwerker een
centrale functie. een beeld van zon werker
wilden w, u dan ook nièt onthouden èn laten
in het hiernavolgendè dé opbouwwerker van
Alexanderpolder aan het woord.

Eën veelgehoord uitgangspunt binnen het
kader van opbouwwerk wordt weL senoemd
dé Íundamënte e democratiserng, hoe staat
u daar als opbouwwerker tegenover?
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Democratisering in het kader van het op-
bolwwerk vind ik een wenselUkheid zo niet
een noodzaak vanwegè dè aard van de sa-
menleving in deze t!jd. Die s dèrmate com-
plex, de samenleving als zodanig a, maar
ook het behoeftenpakoon van de mensen.
Dat behoeftenpatroon is echt nrèt eénvoud gi
nièt duidel!jk overzichieljk. Hèt vereist dat

Om tè bèginnen met dat merkwaardige woord
welbevinden, daar zitten diverse aspecten
aan, zoals bilv. de woonsltuatie, dat zich ook
weer niet beperkt tot het hus sèc. maar
tevens omvat de voorz en ngen in en rond
het hus, dat kunner puur materièle voor_
zienlngen zUn, zoals parkeerplaatsen, speel_
en groenstroken, opènbaar vervoer, winkels,
scholen en ga zo maar door.
Daarnaast bestaat èr een scala van immate-
Iele behoeften, d,e àar aantal en diversÍé t
lègio ziln en ons zeer vaak in totaal nieuwe

dë hand van een aantel voorbeelden wat in-
houd kunnen g€ven.

Hoè z et u in het tot stand brèngen van der-
seuke voozien ngen dè taak van de op-

een eenvoudig behoeÍtenpatróóh

de mènsen daar op een genuanceerde ma
ner zef in moeten mee kunnen praten. En
daar moèt ook formeel de mogel!jkheid voor
bestaan. En dat versta ik dus onder demo
cratisering in het kadèr van het opbouw

Naar mrn gevoe bestaat dé taak van de op
bouwwerkér hièr uit, dat hlj n et ze Í gaatwer
ken aan het tot standkomen van deze voor
zieningen, maar hlj begeleidt dè wukbewo
ners daarbiji h!j hëlpt hen inzicht te krijgen
in e gen situat e, bevordert e€n goèd over eg
er biedt waar nodig a le mogeliike hulp

Er zijn een aartal begripsomschruvingen ge-
noemd, zoa s democratisering, welbevindef
en leefbaarheid, zoudt u dèze begrippen aan

lk zou toch nog wel even terug willen naar
d6t begrip van die democratiseri.q, want dat
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is in onze hedendaagse samenleving een
toch wel zeer actue e zaak.

Dit is èen tamelilk persoonlijk antwoord. De
democratsering is belanorjk a lereerst van-
wege de genoemde complexiteit van de sa
mènleving.. Wanneer we de hèdendaasse
situatie vergeljken met die van vroeger, z en
we een verandennq in het hele leefpatroon.
Vroeger leek alles makkelijker, geordender
en overzichte ijkèr. Een buitenstaander (de
overheid) kon makkelijker het voorzieningen-
pakket vastEte/len en aanbieden. Het had
vooral te maken met materièle behoeften
zoals scho en, winkels, recreatieve voorzie,
ningen etc., die in deze tijd niet meer los te
zien zijn van een all round planning. Tegen-
woordig s het behoeftepakket veel gescha-
keèrder en misschien írinder tastbaar dan
vroeger, m6ar het ontbreken eruan kan oor-
zaak zrn van een grote ontevredenheid. Dezè
behoefte bevrediging kan niet meer zonder
de betrokkene gerealiseerd worden.

Wel, ik zou in ieder geval w lten ste ten, dat
er ldr \àn voorzen-gén \rllwel JanaÍ her
begrn 'n de wuk tot sràro zun gebrachr. Vn-
we geluktldrq ret het boLwen var de woon-
units werden schoen gebouwd, wegèn en
straten aangelegd, er werden winkelcentra
Iot sra d geb'acht. Br- dr dlles dent echter
wel tè worden gezegd dat mef daarÍnee nos
geen leeíodre stao heett gebouwd mdar
meèr ee. beto-nen stdd. arles rs 1ee. plan-
Íàrig ir een wat teclnisch àandoénde struc-
tuu- irgepast. Erse.luk zou er va af het be-
gin een teaÍ sociologer en soc,aal p:ycho-
ioge. r'l het tear van pl6n rng

Heeft men bij dè totstandkomifs van dezè
wrk vo doende aandacht besteed aan hèt
volledlge materièle behoèftèpakket.

Hoe is een en ander tot stand gekomen inPA((Èr
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As wordt gevraagd hoe zUn de bewoners
van Alexanderpolder ertoè gekomen hier iets
aan te gaan doen, dan blukt dat uit de hiÉ_

Op een séqeven moÍrent waren er een paar
mensen die gevoeld hebben dat er een manco
was in de situatie waarin zU leefden en
die zelf de behoefte gevoelden daar ver-
betering in te brëngen. Zj gingen brl
èlkaar zitter aan de hand van heèl concrete
punten, zoals bjv. dè con!ainers.
ZU kregen het voor èlkaar deze containers
die n dè wjk geplaatst waren te laten ver-
wjdèrèn. Dit was het beg n van lnspraak en
actie. En dit is uitgegroèid tot een meer to_
tale aanpak van een behoeften- en wensen_
patroon, wélkè uit de wljkbewoners naar vo-
ren kwam. Zo heeft enkele jaren dit w!k_
opbouworgaan gefunct oneerd met een
bestuur en met eèn vrii groot algemeen
bèstuur bestaande uit vertegenwoordigers
van de diverse verènrgingen er groeperin
sen.
Eigenlijk as een soort Pressuregroep.
De bestu!rsvergadering functioneerde als
een soort pèrmanente hearing om de wènsen
van de bevo king naar voren te laten komen
en er was atijd een kerngroeP
die probèérdèn daar ets aan të gaan doen.
ln de aanvang was het meei een kleine groep
.Ie actief was: met ee^ rF'ra tert oe alle
waarder.g vèrdient, die ook openbaarheid
aa' alles gaven: de iedereel en redere
wèns d e naar voren hwam vdn wre dan oo[.

sereus opnarnen en n oveMeging namen
om er iets aan te gaan doen. Het was ets

Langzaam ging deze g.oep echter èrvaren
dat dat op de lange duur wein g effecten zou
sorLeren ldren rpn qeen d- deluke structu-r
/oJ c eere. wo.rdoo, de be,olkrnq n grote
mare l-or wo'den ,'geschakeld b'J a er'ei
a l es. lven g _g 7e f erua'e. ddr het acie'
zlr van de bevolklng een noodzaak was om
en,9s/r( de democ-dn(che gedachte n te
voeren en de inspraak een beetje reèel te
ma.en. lntus6en zur er brn'e' het wukop_
bouworgaan groepen (secties) ontstaan de
een bepaad aspect van de weri.rsbeh"n_
ging opteren, en zowel de behoèftenpeiling
verzorgen. Íaa'ook tegeLk actre onde-nè
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men, ofwel door hen zelf of door nieuy/e
mensen te mobiliseren. Dat rs een spontane
groei geweest, die in de laatsie maanden eèn
hee snelle uitbre ding heeÍt sevonden, zodat
er op het ogenblik al meer dan honderd
Ínensen ,ijn die geconÍronteerd worden rnet
de bezigheden van het wUkopbouworgaan.

k dacht dat het ook tot dè taak van
een opbouwwerker behoorde, om de mensen
daarvoor rijp ie maken. En dat zal vooral
rnoetèn beginnen bll de leugd. Ze zullen op
§chool moeten beginnèn om inspraak te gè-
ven, maar er zal ook wat meer over de wrjze
van inspraak bekend moeien raken bij de
mensen en dat bekend worden vaf die wuzé
van nspraak. is een van de vele processen
die middels het opbouwerk op gang wor
den gebracht en dat vraagt tjd, erg vèél tud.

Een laatste vraag. Hoe ziet u de toekomstige
ontwikkeling en wat drrecter, sortèed het
vo doende effect n het kadèr vàn dé wé

Om met dat laatste te beginnen. Zeker is het,
dat het grootste gedeelte van A exanderpol-
der misschien niet weet wat precies doel en
taakstelling is van hèt wijkopbolworgaan.
lk dacht dat het irrèèel was om re zeggèn
dat deelname aan activiteiten van het wukoo-
bouworgaan maximaal moet zrjn. Dat is ge-
woon een utopie en ik dacht ook niet beant-
woordend aan de eigen doelstelling van het
wljkopbouworgaan. Zlj heeft zich tot taak
gesteld, het welbev nden van de mens en het
is nog de vraas oÍ het voor alle mensen een
aspect van het eigen welbevinden is om mee
te praten in wljkbelangen. Er zUn wel mensen
die sterk sociaal bewogèn zljni dls de be-
hoefte is niet overal aanwezig, en het is nog
de grote vraag of drè bèhoefte aan inEpraak
aanwezig moet zUn.
Een ander plnt is, dat de mensen niet ge-
wend zljn inspraak te krijgen. Het komt voor
veel mensen als iets nieuws.
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