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op e.óLé buurtve.AÀderinsen in "De Lantaren" lessèÍ belone.s,ad het Oudè

l,lest€n hun eis& op tarel voor ve.betèri.A van de siik: .ealisaLie vtu
rons Rekons!ruktieplan!', sL.àatverbeteri.s, velbeteribg van dÉ bradbevei-
lisine, spoèIplaatsen, bèstriidine ,à. bet óngedierte,

nursèneester en Èei:houders vtu Rotterde rorden in heL openbaar tèr veranL-

roordins seroepen vóó. dé voo.tschrildènde vè.kroLtine en verloederine vàn

Op aktiee.oep-vergaderinsen ,o.den op i.drinse.de Nijze doór be{oners en

'e.kérs in de NlJk de herolne-óv€r1ast besch.even e. d@r nidd€1 van een

rcrkon,ierb,ékine van terkers in de dik (ondeNiis! terzrins§erk, sezqd-
hèidsz.rg, bejàardenrerk e.à.) en een huuropschórÈing§aktie door be{oners
Norden dè eisen on de lijk te verlÓss4 van de herot.e-overlasl, krà.hl

Íien jàar liet er Lussen deze Lqee tiidstippen. Tien iar raarin een bè,o_

nerso.eanisatie in een oude rijk, direkt erozend aM het cenltun van Fot-
te.dào, aktie voert voór Íerbetering van de Íóon- en leefsituatiè in deze

Tien jaar, ,àarin de verpauperhg en ve.loederiq van '1e {ijk toeneemt, oet
àIs rcórlopie hooetepunt de heroine-overlasL ln de zoner va 1980.

Tien jaar raart. ée. besin is s@àakt net de ve.bete.ing tu de {oo.- en

Ieefestddieheden in de xijk: de stadsvemieudn8.
Tien jaar, mari, zi.h enome @àndéri.€en in de Niik voltrekkeí. ltét

daalL van r4.ooo i. 1970 tot ondèr de 10.000 in 1930.

Àutochtónè beNoners trekk€n i. eróirè aetate {eg utt de ,ijk. voor hea in
de plaaLs kmen {erkende en studèreode jon6e.en, bultènlanders e! suri-
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De kleine buurtvinkels vedÍij.en nasenoeg voltedis u1! de ,Ó6straten, Het

vidkelbestand in de t{ee tlnkelstraten vàn hel oude Uestèn' de I',ieuxe Bin_

nenves èn de vesi K.uiskade {ijztEt dàlig van karàkter; e. koDen veé1 {in_
kels aÉ.lcht oD buitenlddse en surtnàà@è nensen, en daànaast ve,anderen

vée1 Ninkels t! horeca-vestiaineei.
Daarnàast eroeit het horeca-bestand (calérs, kóffie- en theehuizen' snack-
bars) in de eéhe1e uijk spekiàrohir.
Hèt odeNijs krijEt te mken net dé gevolsen ta! de drastischè {ijziginsen
van de bèvólkingssamensteutng. Plus-minus 80% @ de kindèren op de drie
bàsisscholen in de ,ijk is vd buitènlandse en su.inaanse orieinè.
In deze ttèn jaar krijst d€ §ijk een laagdrenpelis hulp!érrainescent.un,
het H.A.C., vóór lraeen van be,mers op lelerei gebied.

ràarnaast vordt in 19?0 ee open viikgeb..den beia.denvarzo.ginsshuis
serealisèérd, nel a3 eenhèden bcstemd voo. Óud€re buurtbè{onèrs.
Bovendien zijn i. vóorbereidins. eè. Aezondheidscèntruó' drie rulLitunktio-

voor de basisschole., een bibliotheeki eèn riàaldruk{erkpràà'"s ,

t{ee klubhuizen etr het buurthuis 'rons Huisrr.
In deze ti€n jàa. óntstaat.n rórmt zi.h de.lktièsróÈptrHet oude N€sten".
0iteaande va. individuele bèraneenbeharttlne o strijd op senéenschappe-
lijke be1ànsèn van de be{oners vàn de §ijk.
Die gem€enschappelijke belaneenst.iid §órdL gevoerd
a) i. sanenre.kine net pe.sonen' insLellineen óf Aroepen, die dez€ sLriid

vi11en óndèrsLeunen
b) vauiL ee. onaftankelijke pósitie (1os van bijaoorbeeld politiekè par_

tÍjen oI sroepe.i.een),

DE ONTIíIIOGLiIIC VAX ]9?O TOT !]EDEN

Een adtal noeders uit hel oude vesten, die.ec€balia bijeenkonen in
no.s Huisn thet buurthuis), zijn heb i. h€t besin van 19?0 zàt. zij zijn
de verk.oLtins en verl€deri.s vd de {tjk meer dan beu. zij Ni11€n dat er
verbeLe.hsen in d€ ,ijk komen, verbeterd torden, Er @è-
ren brievenbusse. en tel€lóóncellen kons. E. noet iets sed@n rórden aan
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brodb€yeiligine. D€ .àbten en ruizen noeten bestredé. worden. De partlku_
1ie.e huisbazen moelen aasepakt !órde., ed ged§ongen uórdén od onderhoud

Le doen. E. het gemeentebestuuf nóet de Íeruaarlozine vàn de wijk aanpàk-

D. móedergroep neemb h.L initiàti€f voor een e.óte buurtvereadèr1ng. Dit
iniLiaLi€r 1eict. tot e.k€1e massaal bezochte buurtvereede.iógen. In sroLe
Iijne. {ordt op de ee.ste buurtversàd€.insen Ésteeleed {at e. in het oude

Nestèn noet eaa e€beu.én, on de rijk u€er "oon- 
e! 1èéfbaar te Ékén.

Dat is len èersLe: verbete.lnsen óp !órte tetuij.: sLraatvèrbeterinsen,
brievènbussen, telefoóncèlleb in de viik €nz.

de parLikuliere huisbazen (seen huurverhoeine, màr

Tè! derde: uitvoe.i.a vàn lons Rekonstruktieplantr (seen àfbEak vab de {ijk
voor kanlóren en uitbrejdine vàn de ciLy, maa. Íerbeteri.e Én de §iik en

vernieurine va de {i.lk, zonder deze Lot d€ grmd loe ar & brekèn, ftet
so€de en beLaalbare {onine€n, nèL a1s uiL6àngspunt: het behoud và. de uiik
als uoo.sebi€d dte er {onen en er altiid hebben ge{oond).

De periode 19?0 - 1974.
n.nd deze drie boofdpunLen r.1aen in de jarèn l97o - 1974 dive.se akiies
od deze zak€n E€reàri§e€.d te k.ijee.. tkties die Éak spektahlair ztjn
Àkties zoals: ee. bad neren biJ burgenèesLer fhorassen thuisi hèt plaat-

óD de trmrails; het rlopen rà. ènkète kroLten in de

6àffè1straaL, ter{i.i1 de hefe kijk door dè politie ras àfeezèLi het ei-
seren van dè huurverhoeins on onde.h.ud àr Le dvingen; en diverse kÓ.aron-
taties rcL het semeentebestuur. D€ inzet van de akLier tegen het eemeente-
besLuur is hét behoud van de uiik à16 Hoongebiec voor de nensèn die e.
uonen en er altijd ee{ómd hebbe.. De akties Lesen het atuee tebestuur
volae. een barde konfronLaLleliJ. . Er is geen enkel kosp.onr! nogelijk.
De poliLiek noel ón. Hat gereetrtebestuur moet kónk.ete toezeeginsen doe!
op de eisen ran het oudè Uésten' en daarbee uit.
Ín dezè beriode levert d€ strtjd on het bèhóud ra. de vijk als róónÈijk
geen dírekie resullate. op. 0p andere aktiepunLen tordèn ,eI rcsultaten
Aeboekt. In 19?0 - 19?1 {órdè! de 6lratè. van hei oude Heste. he.bestraàt.
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e. relefooncellen oo enkele centrale plaaLse. in

de {ijk. ne eemeente koopt odéon, ón dit eebou Lè bestemen tot rijkee-
bóu". De uijk k"ijet èen hulpverleningscent.um, hei H.a,c., qaàr €rke
beuonèr net zijd vragen en problercn terecht kan. De akties Leaen parli-
kxuer€ hui§bazen óm.nd€.hóud àa Ne duinean, resulteren hier en dar i.
een sukses. tlet .esultaat ,orden enkel€ @1àrid€ huisbàzèn aangepakt va-
H€ee sleuteLg€ld-praklijken. ondertussen rordt de AkLieeroep

sèsp.ekspartnèr. le1 ueiaerl de akliésroep zi.h m Le vor-
ben lot een rijko.gaan bet een officieel bestuu., zoals hel ceneenLebe-

D€ ko.rró.Latie m:t d€ proe.essiev€ Fàrtije., feb.ua.r 1974

Mel de eene€.teraadsverkiezing€n in het verschiet, belecl de ,tktt€eróep
een konaronlatie mel de vier F.oeressieye politieke pàrtijèn: dè P.v.d.A..
de c.!.x., P,P.F. en P.S.P., eind feb.uari 1974. 0p deze kofrontaLie

pà.tijen gen eisénlijsr ÍoórBélegd, mèt betrekkióg Lo'v

de Noon- en lijkverbeterine, aeL a1s centralè eis:rrEen l€efbàre ijk oet

De eisenlijst konL neer op de volsende punlen,
tè Nijk nóeL ,oonbestèmi.s blijven bèhóuden,
en die er aliijd 6eroo.d hebbe.. Dat ril zeeeen bense. nèt de laeere en

Deze nensen noeten kunnen blijven {onen in de uijk. Dàa.-
toe floeten er beiaalbare hieuve en vernieuNde Noninga konen. Dii dienL
o,a. gerealise€rd èas.hàali.g En de huurharbonisatie è.

n. Eij Íerbeterinc van roninsen m.eL h€L à.hLer-
stallig onde.hdd niet doorb€rekcnd o.dèn in dè .iéuuè hure!.
0n Le kun.en sLarLen met de uoon- en vijkverbeteri.s dienl er een projekt-
eroeD ineesaeld te Norden. Dé projektgroèp cóet allèreerst Aan rerken

van de doelstellineen voor een besteminesplan. n1s die door
de ,ijk goedgekeurd projektAróèp een besLeminAsplan EMn

De projekta.@p dienl te besNad uit rijl 1èden ran de AkiieEróep d vie.
de seneenterijke dienste.. Huiseieenaren horen .iet thuis

in de p.ojekLsróa..



tien jaar aktiegroep het oude westen -en verder 162

De semeenLe noet zo spoedig meeliik èèn rehabilitàlie-besluiL (tvoorbe-

retdhgsbestuitr') nemen voor hét oude l'lestèn.
Dàar.aast dient er een duidè1iik vo.insdistributie-beleid t€ kde' E

arbeiders en .ijkseenoten in de {tjk.
oók diecen er maL.eeelen tè konen teeen de srÓie tooae van horecabed'ij_

De vier pólitieke partijen óndèrschrijven slobàà1 de eisen vd de Akiiëa'Óep

at beLreft de éiss over de samenstellins en de taken Én de projekts.Óèp:

deze {orden i. detai}s ónderschreven.
Poliriek is hlerne€ de sl.tjd Lègen het kaa1s1àebeteid van hel geneentebe-

stuur Eé{omen. vóór het Oude Nèsi6 {o.dt hiemeè eèn periode vàn Ónzeker-

heid ove. de lóekmsL van de rijk aíeesloten. Hèt oude Westen blijlt een

voonuijk. Iloe en voó. lie bliiven echler aktiepunte..
srèdé1ijk zu1le. de toezèsei.gén van de FoltLiekè partiien óp de eisen ve
de Aktiearoep hu. uit erkine niet missen. Uat dat bel.eft heeft het RoLter-
dams.h Nieu,.blad Eelijk , aIs het onder de kop riDe republiek ltet oude líes-
lenn §.hrijft dàt de poliLieke pàriijenrrop erond @E hu. toezecsinEén. ..
ze in de Aéneenteraàd niei heer terue kuner".
De €isen van de Àktiegroep bij d€ kó.lrontatie oet de pólitieke partii€n
lorde. stedélijL door een aaniar berotrersoreanisaLies onderschreven {f,et
nam. afrikaadeNiik' Eeiienoord/Noorderèi1ad en het oud€ Noorden) tu zijn
een uiLrloeisel va de sirijd va. de verscbillende beaonersorsanisàliés
voor Nonine- en ,ijkverbeterine en vóór de proiekteroep-o.EAnisatie.
De take. en sanenst€11ins rtu de projekteroep ware. jarenlans inze| geaeest

Ía de sLrijd van de beHonersoreanisàliès mét het toen@1iEE eeneentebe_
stuur, oe resultaten van de konfrontatie (een duideliikë taakonsch.iiling
Ían de proj€kLs.oép e. duideliikheid over dè sabenstelline) zijn dan ook

stedeltlk van belane, De uibuerking van de toezeesineen van de politieke
pa.tije. za1 ln de periode 1974 - 1975 eéschleden.

Dè periódc 19?5 - 1930

Eind 1974 uordt er een nieuue pertode ineeluid. Er konL een próe.ànkó1fegé

in notterdan, set van dèr Ploee als ,ethouder aoo. stadsve..ieuNing. Poli-
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tièke koppe. (JeLtinghoí) zijn g€ró1d, nieL in her hiast door de druk vanuit
de oude "ijkèn; de ade buree.vader (Thonassen) ir
ren. Maar vanuit de oudè utlken {ó.dt de risseling van de politieke mcht in
Fotte.dam nèa de nodige arg aa. bekeke.:
ÍEersi dade.j dan zu1len,e !e1 .o.defenr'.
Van der Ploes sriàrl eind 1974 zijh "dii is het beeinrr-aktie: de srootsch€ep-
se aekoo! van woninsen in dè óude uijkèn dóór de 6ere€nte.
h hèl oude l1lesten uordt deze aktie een sukses, Nóódced{óngén
door akties van de AkLiesróep ve.kóopt hét groöLste deel va de parLukuliere
hlrsbazén zij. bezit aa d€ seneente. a0% va de {oninaen
ziL. Daarr€e,ó.dt èén b.laerijke voo.uaarde geschapen or le kunneh star-
te. rcL de verb€Lerlne va in de rijk. Eè.
sen is hiernee ingeaillied, n1. aakoop door de semeenLe van het Nontnebe-
stand in het oude Vesten èn odere oud€ {ijken.
Bagin r!75 start de Frojekteroep HeL oude líest€n, a1s eerste ,'schone pro-
jekler@p!, dàr !i1 2.6se. same.sèst,etd u
huiseiee.aren. De !.ojekteroep b€sint nel de forrule.ine ,an de doelstel-
linae. voor het Èeleids e. Eestemingsplan.
UiLean$Du.L is irons nekónsNtuktteplanrr: nóeL €èn róondjk
brijve., een rreewo.e buu.t voor eeroe rcnsenrr, voo. de n€.sen net. de Ia-
eere en laaesLe Beleids- en Besteminesplan rordL door de
Àktie&roep va. beein al aan beschouud à16 een noodzakelijk middcl ón de

dreieade totale kaalslas van de uijk lege. te eaan, en on de noonb€sten-
nins Én de qijk Poliliëk e. fó.oeer
In 1975 ,ordt heL Besieminespla door middel van een brede inspraak.onde
i. de ,ijk bespróke. cn aoed beveden.
De eenee.i-e.aad caat in 19?6 akkoo.d het het Bestemi.ssplan Het oude {es-
t€.. Beein 1981 zal hel lesiemin8splan uiNeindelijk mherróepè1ijk {órden
verklaa.d door dè (roo. .

laarEaast wo.dt in'r9?5, !n het kader van de Projektgroep sradsver.ieu ine
ook beao.nen net de Dlavoorberéidina voor de nieurbóu{ v4 r@ineen en

op hooe nivo, De eersLe plamen betreffen:
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- de bou, vd een ópen viikAébmden bèJàa.denverzÓ'Ainsshuis (rrDe Le€u"en-

hoeki, eind 1973 serèalisee.d) i
- de bour ra 125 uoninsen met Nink€1§ ad de Nieuue Bin'ènvee (èind 19?9

- de bou, vàn l5O !óni.een aa. de Couv€mès|raaL/Diè'Baarde§ineel (ntdde'

r930 gefeausèerd) i
- de bou, van 130 loninsen, 2 Ni.k€1s è. parkeerAarage tn het ze Gaffel-

b1ók (in urtroerins);
- de verbeterine óp boog ntvo van ?? uo.inee. in de BajÓnètstraat, in d€

Bloein{H€kersstret en boves odéon { in 197? - r9?3 gércalisèérd)'

,it a11es verloopt niét zonder al1e.1ei hindernissen Teruijl tn ardere

{ijken (F€ijenóórd (sin..s-te.rei.) en croosuiik) sestredè' §ordt voo' 1a-

ee.e nieu{bóu{hure., bet6ee. uiieindelijk resulteè.t 1n de zs garantie-
huren I J lo5,-- eef,idderd kaal tot 1 juli l9e0), {o.dt in het oude Í€sten
net veel inzet eeuerkt on nieu bdu-projekten i. de {ÓÓnstraten van de

s.ond le krijgen. Naast.en klein óverloop-s€bted (de Nieu{e Binnenuee) is
.ieuxbóuu ií heL Oude Uresten n elijk arke. rceenjk in de gèbieden ve de

eijk net de mèest ve.krotte panden €n enkere plaatse. nerr grote bedrijfs-
ruinlen. Een p.ojekt van l5o uoninsen Óp 5 lokaties in de oov'rnestraat e'
Diergaardesingel kan slachts met dè erootst. móeite van dè grond eélild 'or-
den. DiL komt van,ège ernsLi8e noeilijkhèden bij het veruerÍe' cn verpraat_

sen va. e€n àatal bedriiven
Ook de vóni.gverbeteri.e op hóoe nivo besint ed verlÓÓpt net de nodige nÓei^

1ijr,3eden. 1. 1976 Éakt de Àkti€sroÉp, na ri iaa. plannen nake' en Óverres

op dive.sé nivors, sànà net berÓners van de BajonetsL.àat, het politiek
prestiee van de P.v.d,a. en de vraaerrhuurverhosin8 over achtérsta11ié on-

derhoudl' toL inz€t Íe de sl.ijd over de hu.én na.enÓvatie'
Eind 19?6 {ordt deze nóeizme strijd uiteindeliik in het vÓÓrdeel và' de be-

u@ers bes1lsg. 
'e 

ze. vereelijkshuur is seboren. De huren na verbeterins
op hoos livo Horden vastgesteld op basis van vereelijkine met de huren vàn

25 jaar oudè {ónin$et{oninAen.
de ktus noe niet ef. Bii e1k HoninErerbeterinesprojekt noeL

telkens opnieu{ onderhandeld uo.de4 oaer de bourko§te., net nane de aan€en-



.om, on de Góedkeudng va verk.ijgen. Niet voor nieis dat

daardoo. de ve.bèLerins óp hoos niÍo uite'st moeizaan op A&g kont' En à1s

de ve.bete.ine op hoos nivo e1ldèIijk beeint te 1open, komt de dnisler
net de afschaffine van de veraelijkilgshur€n per 1 ianuari 19a1 De oude

2:%-reee1i.e (ó!de huur plus 2i% van de stichtineskosLen op jMrbasis)

'ó.dt {eer van star gehaald. Hieméé ziin ue terug op het uiteasspunt van

Naast deze n@ililkhedcn rond hat van de er@d krilee! 'an niéu{bou{ en

hóog-nivó-renovàtie, ziin Èr vanal l9?5 Arote FrÓblenen neL het beheer Én
de oude {4ineen in eigendom bii de sen€ente, en 6et dè uitvÓéri'gso'Eeni-
satie i. de stàdsver.ieuuing. De Dienst nenteeeÍende Eiseldomen btijkt
niet. in staat heL àaóeekochle uoninebestand Óp efficiètte en kapabèlè aii-
ze te beheren (..derhoud, verhu.ineen, è d ) en blijkt teaans mEeschikt

a s i' -,o-.ilssó,6.'-s,' ' in dF 5rào"'m 'u"'- c'
In 1973 uo.d'r het eenè€ntelijke ,o.i.ebestand i. heL Oude líesten deels

o.de.seb.acht bii hei cemeenhrijk udinsbedrijf (c N n ) en deels bii de

I{aàtschappij voor lolksvonineen. Ook al betekenL dit een vooruiteàng' ve'-
geleken net de óudc aiLuati€, toch blijven ar Lot op de dae và^ heden pro-

over het beheer ve het Óude uÓningbesLand, en 'vèr het

fu.ktlónèren van dé genoemdé oreanisàties btj de stadsvernieuuing Met na-

ne d€ llaatschapglj voór volk!!ólineen is €r nos sLeeds niet in Eeslaasd €en

op de rijk eericht lerkappàraàL voor beL Ónderhoud, !oo' het {oni'Enaat-
schappelijk ve.k, vóór de beseleidtns van de stadsvernieuuinssprojekte' '
09 poten te zètte..
In deze p€.iode i3 dit een voo.tdu.eide brm van ersenis en klactrt€í voo'

bero.ers eebleven.

NaàsL het,erk aa heL Beleids- en Bestéminesplà', en ààn de vÓo'berei-
dins e. beeereidi.g van ni€uHbou,- e. uoning,erbeteringsproiekten, is de

xxtiesróep in deze periode ook óp andere gebieden àktief'
vanàr 1974 vo.dl via de onderuijs,inké1, {aarbrj de schÓ1en' ouders eí v'ij_
,iltieers bet.okk€n ziin, sevèrkt aan het onderurjs in de uijk Dib eebeurL

zoab ouders oF H€.hà1ing' tààlku.sussen aoorbuite'landse
buurtbe*oners, een int€matió.a1e kinderbibliotheek, ee' taaldruk'erkplaats
en de huiste.kklas.
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De aktiviteiten óp hèt aebied v& het oder"ijs breiden zich in deze perio-
de sterk utL. Cedeelteliik kont dtt dóór de .ieutbtuuplanne, voo. de driè
bàsisscholen in hel oudc líasten. Maar vooral ook door het besef dat bij de

verbetering va dè roon- en leerèiiuàtie i. de uijk, ook hei ónderriis eeo

belansrljk ode.déel vorít. Het ondemijs, slecht àlAèsterd op de teer- en

óntplooiinesnoseltjkh€dèn ve ki.deren in een oude Nijk' zal éèn bijdragè
aa de s.holtns en 6tp1óótln8 vd kilderen in een oude Fiik.

E. dit is seen niè!{ próbleem. De huidiee problenen i. hèt óndèrdjs in het
oudè Íesten (Neinie doorstr@tns bljvóórbeé1d nàa. het niddetbaar ondemijs)
zijn nret Le tJLèn ae de 6roLe aatà1Ien kjidereb m buttenlàndae en suri-
naame buurtbesoners. Cijfers wrjzèn uit dàt het 20 Jaar Aèleden even slecht
aesteld ràs met het ondertrijs in de !ijk. Voor de verbete.ins Íàn trèt ónder-
Hijs rcrdi in deze periode dóor d€ rkLies.oep e! leerk.achten
heL ondemijs in dè §ijk ter disLassiè gesterd. rit Aebeurt op Aktiesroe!-
vereaderineen, speciale onder{tjsve.eàde.ins€. en enkelè oderuijsHe.keroe-

Tenslotle is in st.ijd té3è. de Íe4auperina èn verloederine
va. dé uijk een belagrijk onderdeel van treL {erk @ de Àktieer@p, en eèn

telk€ns tensk€re.d óndèrkerp op 'le AktiegroapverAaderingen. Het huiseil-
prcb1e.n, de dichieetimerd€ {onineen, d€ toenane van trfesalè hó.ecaves-
tisi.se., de hèrót.e-htudeI o -overlast, zijn nietalleenzaken die reeel-
mtig en af en toe emotioneel op buurtverEaderi.een

tnzèt zijn van akties naar het gmeentebestuur.
Cedeeltelijk hebbe. deze akties.esurLaat. Er is een betèr€ .éserinA ge-
kon€n voór het opbalen va heL huisruil in de rijk, Daamààst
van .i€uue horeca-bedrijv€n in het oude UésLen onóselijk Seuordeà.
Haar de vele onde.hedelineen n€L heL eemeentebestuur en dive.se akties te-
ee. dè herótne-over1àsL 1èrè.èn i. dezé pe.tóde ntet hèt EePensle resultaat
op. Inteeendeel, de overlast door de hadel tu en het Cebruik Én he.otne
en ande.é hard dtuAs.èénrr in dezè pèri.de anèÉn maar toe.
À1s slot kan niet onvemeld blijven dat de uitvoe.ing m stadsve.nteuulnss-
proj€kLen èen neeatieve invloed heeft op de leefbaarheid va de {ijk. Dicht-
eetimerde en di.bte€netselde pa.d€n, het slopor hèièn en bouue., het voort-
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durende bNne.keer: het zij. d. eevolse.
tige stadsremteu{i.s: marbij blók Íoo. blok {ordt àíAebroken oet daàfta
verGnsendè ni.u{bou{ e. h1ók voór blok lordt sere"ÓÍeerd.
HèL slopen €. bóuren i. een b€romd gebied eist Én de sfopers en b4rers
eab.a àa.dacht om de overlast, die er toch is, zo beDerkt noselijk te houden.

ÈNrcLE BEI1NCNIJIG I4OII€NTIN IN ]9AO

De Rotte.dam-Màaskant-prijs
Het jàà. 1980 Hordt oD een He1 zee. btjzddere uijze ingeluid: de xktie8roap
oude lJesten is de Botterdam-líàaskanLpriis Loee€ke.d.
trDaar sta je dann afs beroaèrsoqjanisatie. Tien jaar sezménlijke b€1abge.-
strijd ran beqoners van èen tudè "ijk, uordt. net een vette prijs sehonoreerd.
qkof hèt sane. opkMen Íoor je belangen iets uilzonderlijk ts.
De Àktiegroep-vergadering besluit on de prijs in dtvàngst te nenen, rror

akties, ook stedelijk, te lonnen betaleni.
Teeerijkerttjd besluit d€ Aktteeróe.-vèrgàderinc h dè prijsuiLreiki.E aan

te e.ijpèn on de oróblerc. van de stadsvernieurins en de probleoen van heL

oude Iresten i! her bijzónde. (d. heróine-overlast) a& de kaak te stellen.
Ina.t ier{ijl iedere buitenstaand€r zo hóóa ópséert orc. de stadsveeieurin8

en hea oude lresten plat eelopen wordt d@r aIlerlei r'stads-
(hà1f ELropa heert zi.h sLàan lereaper aan onze reno-

valie), ,oldt geleidelijk aan de stadsvemieurine on zeep sehofpen door h€i
kabinet ,rlecer - và! ,!iet.
Tegelijke.tijd vorden de beroners va. het oude llesten, net toch aI de nodise

mre op8escheepb
handel in en het aebruik van heroine,

Het lien-jarie bestaàn van de Aktieeroep

I! 1980 béslaat dè ÀkLies.oep tren jàà.. In de Aktieeroep-versaderi.e is
b61oto m dit oF e.ootse {ijze te vieren. Beein hei uorte. Íóor j@a en

su.inaame en Nederlandse buurtberolers Aèdurènde
tien dagen allerlei altisiteiten gèórganisèerd.
Naast aktiviLeiten voor ki.deren op de verschiueíde s!éelplaàbsen ln de
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!ijk, spelen de mèesLe aktiviteitèn zich af in tvee Lente. op het plei! bij
de cafrerstuaat en in het uiiksebouv odèón.

De aee3i-àktiviteiten zijn er net nane op eerichL m zoveel nosè1iik buurL-
bé"ó.ers bij het ,ijkebe or het .u buitènlanderc, Nede.-

Iandsè ór surinaanse mènsèd zii., en kemis meb èlkaars lolturen tè laten
mken. Dit doel uo.dt meer d& ge.ealiseerd. Met.ane dè internatió.a1É dae

óp 5 oei en de intèftationale wóu,endàE óp 4 rei zijn aràndioze h@etepD-
Le.. op dè i.te.natioà1è dag net ku1tu.e1e mnirèstàtiés va diverle bui_
tenladse exoepen, bezoeken zÓrn 500 tÓt 600 nensm de belde feestt6te!.
IIet feesl draaet in ieder geval bij tot beer vede.ziids begrip tussen dé

buite.ladse, surinaa6e en Nederlodse buurtbe{oners, en leat èen bredere
basi§ róo. de verdere bèlegenstrijd.

ln nei, vlak nà hét feest ter eelesenheid van het tien iarie bestaa va de

Akr:ieA.óep overlijdt Gè.rit Sterkaa., none Gè..iin voo. de buu.tber@ers.
cèrrit sLerkd. aroidlecge.s van de aktiearÓèp orde Hesten

Na ee. z.er aktier v€rleden in de arbeidsbeteein8 (net nane bii §iltón)
{as cerrit srerlmn in de beEinjaren vàd de aktiesroep de voor@ en {@rd-

ders, list CÉ..ii a1s seen ande. de aezmehlijke befanBèn e. het b€lans van

dé g€zane.lijke sL.ijd van buurtbeqoners à4 te gevd.
Ter naeedàchte.is aan Ge.ril stèrhan' en aan zi.ln inzet aoor het behoud

van hel oude ast6 als uóonriik, zal h€t plein aan dè càfaerst.aat naar
hèí vehoeod Norden.

De aktiè§ teeen de heróine-overlast.

Centrel in de akties in 19a0 e. r93l staat de striid Lege! de herotne-
ovèrlast in het oude t{ésLen. Vanaf 19?5 rórden beNoners Én dè riik ee_

konfrontéerd met de overlast van de herctne-h&de1 è. ,à! het eebruik @o

vanaf die bijd probeert de Akiiesróep i. ór€.Iee m€t rcLhóuders de over-
llsL terue te drineen. Echler: e. kont nau{elijks eèn beleid van de

grond Legen dé overlast en daarnàast óok ,iet voor de opvang va verslaar-
neemt de .verlast hand over had tóè.
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De aktlesro€p besluir eind '19?9 Ían heroine-pàndd (panden

{aaf eehandeld,órdt in he.oine, en raa. aróLe ààntalle. le.sLàfden ve.-
blijven), e. on de overlast van dè heroi.e-hardel i. het algeneen, ba.der
aan te caan pakken j en on neL eèrichte akttes naar buiten te tredèn. Hel

e€du1d van de Hijk ís oDi er is e€. èi.d Cekonen en het noeizee overl€e

z. uórden d.or noeders in ee! sesprek net {etbouder Van

d€r HaÍè ové. de overlast van ee. aaLal hé.óiae-Daden, he.olné-spuiten ,

uaàrnee kinderen thuis zijn Àekomen, aa. de lethóuder óv€rhandigt, diè

Zo so.dl het kantoó. v& Mkelaar BalkeÉ van ziin panden

aan de Uest (ruiskade, hetseen geldt a1s een van de grote afhaalad.essè,,
ontruind te krijeen.
De akLies hebbèn in de eèrste periode (LoL.an septenber r9e0) oèn 6erine
resultaat. Enkele óve.lasLstÍende heroine-patden {orden velisraar sesló-
Lèn, Éar enkele daeen nà een sluitine zijn ande.e, neesLal gekraakte
slooppàndan a1s v€rvtueende onlnoetingsruiml./aahaaladres inse.i.ha.
Ia de zomermaanden sróeiL de ov€rtasL van de handel en yan het eebruik Íà.
herot.e in d€ {ijk. De overrasL vm dé heroine-panden voor omónèlden is
o4draaelijk. Eij da.selijke panden rijden rs-noreens Yr@s autots en tàxits
àa.n aan om he.oine op te ha1e.. Meësta] ve.bliiven e. in dèreè1ijke !an-
den (or één vè.diepi.e) gróte aa.Lallen mensèni 50 nens€n in een derEeliik
paid is eeen uitzonderins. rs-Àvonds en rs-nachLs overhe€rst keiharde nu-
ziek. Irèr huis! i1 wordl zonder mee. de straat oD gesooid.
Bur.. va derseltjke totaal overspan.en Lè ,olden And€ren

krijsen srote p.oblenen op hun re.k, óndat 2è nau"elijks Lann€n slapan.
(iEderèn konen Lhuts n€L heroine-spuiten. op sLè€ds àe.èssievere {ijze

'órdèn op de llest tíruiskède {inkelendo nensen aanseklanpt dóo. dealers
rct d€ v.aàs 'isnack?i. nond de s.holen in de buurL van de llesl I{.uiskade
,arden kinderen, duders e. lee.krachten dàse1íjks aèkonlronteerd mel de

hadel in €n het eebruik va he.oinè. Meer do e€m uord€n heróine-spui-
t€rs op w.c.,s vó i.stellineen aaseLroffen. PortièLé. èn ande.e openbare
ruinten in de Fijk,órdèn Aebruikt a1s platsen voor het spullén vàn he-



dè das- e. reekbladen, le he.ót.e-.rer1ast za1 voorlopiE ee! aktiepunt blii-
rn in het oude llesLen. De overlà§i zal moet€b verdviinen ón de leelbaarheid
va de wijk té bevorderetr. En ook om €e! €Ítra bar.ière in het sàmenLeven en

samanrérke. van niet-bla.ke eÀ bldke buurLberoners

De sbàdsve.nieuxilg

1{at bet.eft de stadsvernieurins ts 1930 het jaar {aarin een durdè1ijk pu.l
is aeèn terug neer noeelilk. E. rs éen proces in eans gezet,

uelke niet neer Le stoppen is.
De konkrete uttvóerl.g @ de stadsvernieurina,,elke i. 1977 6esbrt is,
zal de kmende jà.en het 1evén de {ijk nadrukkeliik betnvloede. De

slopershamer, de h€tÉchine, de betonmolens

s€rs: zij 2u11en rce. da nu a1 het eeval is, de kó@nde ja.en eezichtbepalend
zijn voor het olde {esten-
0p dit nmedi spé1en voor Nat betreft de stadsre.nieu{ing de volsende zake.

de hu.en en ardere ,oolastèn btj dè
aieuubouu e. de ro.in€lerbeLerins op hooe nivó, uèlLe !eè1 beuoners, die
vóo. d€ stadsver.ieuuina ooeten verhuize., doe. afzien van de sLap.aar
de .ieurbouv of de vernieurb.uv. Dil sègevèn zèt srote vraagtekens achter
het uiteagspunt van de stadsvemieuwine: het bou{en róo. de
betaalbarc {ó.inEén nel de laagste en laeere ínkomens.
Aan de andere kant speelt in het oude uest€n heb sevèchl óm de poen voor

yàn hei rdubbel arondgebruik,,. In hei BesLeminsspla. is
uiieeeaa van ee. inlensiel eebruik van de srond: ee. srótè dilAdicht-
heid gekoppeld aan ee. dubbel eebruik v de ermd, bijÍoorbeeld doó. het
bourcn van parkèerga.a8cs ónde. grond net daarbove. dakLuinen, of door de

nieuwbóu{ va. net qminsen daàrlrovèn. Dit uita&espDt is
politiek onde.schreven, mar de daad{erkelijke uitvoerine van .èeda se-

b€z,a.en bíj de praatselijke en ludelijke

s;ide LTelpu.ten, de beLalbaarheid en het dubbel sfodsebtuih, 2!116
de konè.dè ja.en in het oude [esten blijven beheersen.
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De buiLenla.dse buurtbetroners

H€t oude Aesten erote kólcentratie Eh buiLenladse en surl-
Meer dan 3el{ vo de bevoners is Én buitenl dse orieinej

Antillen. Deze koncentràirie, o.a. veróórzaakt door de instÍuLiónè1è dis-
k.inihatie óp de {oninemrkt, Nerdoor nihdèÉèidsaróepen noódsedtso.een
adee{ezen zijn op de slechte 4 soedkope roinsen i. de oude rijken,
stelt specifiéke etsen aa. de beroèrsóreanisatie.
De tktiésroep heeft zich daar dé àfeelopen jaren bij herhatine nee bezis-
Aebóuden. In 1979 stélt de Àktieeroep bij het opstelleh va de beleidspun-
ie. vóór d€ komàde jarèn ab €€n van de hóóeste Frioriteiten vast:
heL betrekl<en ,r& dè buitenlandse buurtbe{oners bij het ijk-
gebeuren. Dib dte.t op diverse.i!ó'§ te eeschieden: i! de sóciaàl-clrrru-
re1€ voorzienineen, bij het óndèr"ijs, bij d€ diveBe stadsvernieurinesp.o-
jekLen. DiL bé1eid is er op gericht o saDen, buitenl&doe,
Nederla.dse buurtbèuoèrs, de Cèzanehlijk€ {ijkproblenà, zoalB huislesri.e

óver1às'L aan te paklen. Deze eèreenlijke aepak, die vanaí het beein {oIdL
naeestreefd bij nieurbóur- en vernieurbóur-projektà, en bij diE.sé prójèk-
ten van de 0n'lemijs{inkel, rordr roor de Àririèe.óèp een Íàn de hoosste
Prióriteiten in bet uerk.
Naast direkLè sànenuerkine nei enkelé pÍóeressieve orgahisatiés r& butten-
1à.ders (HeL nGN e. de circuló Felipe c6zà1ez) lortlt in 19aO eestart mei
eesprekken net de eezamenlijke prós.essieve organi§aries lan buiie.l de.s
in notter'la over dé Eezànenlijke belanee.sLrijd va buitenlanders en an-
dere buurtbeuoné.E óp heL e€bied va huis@stiDs, ondemijs en voorzia-
.i.ge.. UiLAancspunL hie.bij is @ eèzdenliik de schouders rè zerten ón-
der de problenen in de Nijk.
De erErinee. in dè arseloFen jaren, ner nàne op het eebied @ de stàds-
vernieuwing (in sloóp-,.6eeiie- e. nieueb@!-kónplexeD ) , en op het ge-
bied ve bet ondemijs (in de O.deruijs"irkel) , ,ijzen uit dat het betrek-
k€n vàn buitenlodse à suriheGe buurtbe§óne.s bij het totale ,ijkeebeu-
r€n {elisuaar uilè.sL moeizaam ve.locpt, maar ueI r€sultaren op1èÍèrt.
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lllelei hinderóisser noeten oveNon!€n uórdea, zoals Nede.zildse vooroorde-
Ien, onbearip, telbarriè.es, verschiUen D kultuu. en oredisaLietraditie
líaar èr {ord.n resultaten sébó€kt, Een Àiet onaazienlljk dèèl !a de bui-
renladse en surinanse doet oee mei de uoningverbeterine óp

hooe nivo, óf saat naar een nieuNbour-ronina in d€ sijk. D@rnast zii.
de resultaLen Én divèrse kursusse. va de onderriisrinkel, en vàn aLtili_
teiren van de klub- erg benoedieend.
In de algéIope. ja.eh is er in ieder eeral eeD basis eelesd oo de kóhehde
jaren op de ineeslaeen uee !a. stuÉn1éven, saen opkonen

voor de sèneènschappalijlie prcbleee. door te aà&.

Na4t hét vele rerk dat vanuit de Aktieg.@p Erzet {ordt op het gebied van

ónder§ijs in de !ijk, {órdt er ook eere.kt aan voo.ziènugé! zoals h€t ne-
en de sociaal-kultur€le @órziéningen in de djk. DiL nei

nane i. het kader va de nièuxbóu{p1atuen voor deze voo.zièDin6e..
De hàrdruk{erkplasts krijst €en €ieen tuimLe. De kreatÍeve laaldtukxerk-
plaats sLreerL éhaàr kinderen {en ook ordere.) Le leren zich bete. te ui-
ten door toiddel va. het sespróke. voó.d. In Eroepseesprekken Pórden onder-
lerpèn d@.aèpEatr en de resultaten Én dezè aesprekken worden btJ!ÓÓrbeeld
uitgeschreven, seLypt oÍ sèdruki. De resultaLen hiervan (nèt .de Lleu.iee
arficLes) zijn.egelmtie overal in de {ijk op rMe Én Fonincèn, uinkels
ol instelli.sèn te be{qderen.
Midden l9ao start een la.darts zijn pràktijk in de {ijk, r€Ike uitsluiiend
besteod is v@r beroèrs va! de uijk. Na v€e1 .onpslonp héefl de {ijk ein-
delijk een eigen tandarts. De t4dàrts-praktijk loopt vooruit op hèt te
vesiisen nediscb càLrun in de uijk.
Daar.aast lordt eindelijk besómen net de vèrbóuring en inrichtins @n éer
eieo ruiniè !óó. de óudëra jeusd É. de uijk, {aarvoor tob nu tóe bijna
eeen enkele voorziening in de Nijk b6tod.
TeirsloLte knokken surinààree j@Eerèn uit Ce xijk, ond€rsteud doo. de

Aktiegroep oudè !èsien, de Àkiiegroepe! I.tiddella.d/Nieu{e lrJestenr het oude
t{esten-pastoraat en het Com voor een eieen ohtmoetinsstuiotè, Haar de

su.iÉa6e j..eeren eieen ontsldnidgs- en vomine§-akLiviteiten Lamé!
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ontuikkele.. Na uitemate noeiz@e ederhand€lineen e, ee' bezèttinesakLte
villigt het Aeneèntèbestuur de eisen ta. deze jonE€ren in Èei eebÓuu tua-

k@ rordt. beci. lgal sedeelteltik beschikbaar gesteld vÓo' de aktiviteiten
van de surhaans€ jonseren.

DÍ SIiT]XTIIIN EN OIC,{NISÀTIE VÀN DE ÀKT$ONOEP OUDE NESTÉN

De Aktiearoep oude NesbÉn beeft h vergelijkins Ét baonèrsoreànisati€s
i. andere EotterdaNe {ijke. ee. rii uniéke opz€t. De A&tiéEIoep kent elke

derine in heb vijkeebou, odéÓn. Àíhdkeliik van de

mderuerpen bezoekèn zorn 50 lot 2oO buurtbe{óners dezé veraadèrine ln A'o_
te lijnen wóden hÍer arfe zaken die d€ riik bètreffen, bèsproken 0p deze

aergad€rinee, {ordèn alle stadsvernieNtsspldnen bè§proken €n daaroler
rorden besluitèn eeíw€.. Daarnaast kden op de Àktiecroep-vereaderingen

rer sprake: het ondemijB in de {ijk; de térs'hil1ende voorzieninaen die

e. in de rijk zijn óf er nóeten kónè! (eezondheidszÓrg, klub- en buu't-
nuizen, hulpaerleoins); de problenen mèL de tree E dte iuisbaze': de c"n'
en de tlaatschappii voor volksN@i.eèni en last buL not 1eàst: de hèrotne-

De aktieeroep-tergaderins besluit Nelke siappen er op dè verschillende

lro.ten ondehomet hoetèn {Ó'den
Nèà§i de uijk-zaken konen Óp dè Àktiee'oep_ve'AadeÍi'gen ook b€lan$iike
ottrikxeli.ean en akties in a.dere Hijken ber sprake' en tcvens de seza-

ne!1ijke sted€1ijke akiies en sMen'ervjngsverbrden'
en dé reeel,at van dè Àktiee!@p-vérgaderined kude' de

zakèn die de Fijk aansaan, idtensiel besprcken xorden Dàan@st ku'en be-

Noners è. net hu fae€n en prÓblenen tèrccbi_
De sreer vàn de Íereadèrincet lordt daardÓor oÓk beinvlo€d: ar en LÓe eme

tióheel en r€cht voÓr zijn raap' èn op a'derc dooenten zakelijk en Eenuàn_

Dè aliieeróep-ve.Eaderingen lorden vóorbereid doÓr eèn v@rbereidinssgroep'j

t€ omschrijYen a1s kern vo de lktiegrcp' Naasi 
'Óorbéreiding 

van de srote

Aktiegroep-vereadèri.e lorder door deze etÓep Óok andère vèreaderineèn be-

,o.dt dÓÓr dezé eroep de daseliikse eans van zakèn in dè
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Aktiesr@p besprókè. (zoals finecië., de laakverdeling tus§èn de betaf'1e
bachten re de Àktiegroep 6 de vrrikiuieers).
Nàast deze struktuur, die de alstuene zaker En de §iik betrert, kent de

Axtiegoep per onderdeel van hèL ,erk b4oe.s-"erk€'oepen én beFoner§-

Uat bet.eft de stadsÍemieudra kent elt.ieu,bouN- en vèhiewbou'projekt
ber6ers-ve.saderingen, neéste.tiids voo.bereid dÓÓr een b4Ónèrs{erkercep'
Op de be{oersversàdedngen !a! de stàdsverníeu'inesproieL'en vÓ'da bespro-

kèn: de pltu.en, de huren en blJkomendè {oon1aste,, de keuze và Éterialen,
de vóortgae ve het betrokken proJektt dé NooonseÍing en parkeèrplannen'

Naast dezè bou,próièkten Nd.da ook í@r sIÓopkmplexen regeletie @aa-
deringen beleAd ter bespreking vo de huisvestinesnogefijldreder, de prÓce_

dure van de herhuigrestins, de bieuubouN- en vemiaÍbouwonineen'
Ve.der op€rère! er een a&tal specifieke lerkglep@r z@ls de ondeNijE-
rinkel net haar direrse aktivileiter (huisrerkklàs r intemàtidale j4gd-
bibliotheek, taaldNk é.kplàats, oders .p heÀaling-kursus, taal{ursussa
v@r buitenlandse buudbe{@ers), de uerke.oèp bejeden, de Nerker@p

Medisch Centl.s, de Nerksroep N@r.tkant.
Uerkeroepen va ondètrijs{inke1, de rerkgloep bèiaarde' en de Nerksroep

Medis.h CenlNn kenne. èe. naure overleesicuatie net de §erkers '& de

lerschillade insteuineen in de {rjk, zoals het HuIp- èn ÀdviescentM
(àlSemeen Éatschappè1ijk Nerk, madsltede!' dienstencentrun) , de huis-

dè klub- €n buurthuizèn.
De !é.kgroep Nóórdkant is een groep bero.e.s, die roen iD het gebied ten

nóorden va de lrest Kruiskade. en die zich bezta hdden Det dè specifieke
zàken vaE dàt deel va dè vijk.
Alfe uerkgroepen brengen resetmtis verclas uit ae d€ Akttèaloepiè'sade-
ring over de zaken {aar ze nee bezig ztit en de }oèlputen daarbij' Ere'-
tueèI Le nenen besluiten die de hele uijk betreffen' ,orden àa de Aktié-
groep-versàderins ter beslissins vooreÉtesd. ReeelÉtis uÓrdt er een Altie-
sróep-rersaderins :à één onder"etp be§teed, 2@l! ae het Óndemijs in dé

Dijk, de scholenb@u, de Noordkènt vàn de !iik' het nedlsch centrum, lelke
vergaderins dóor betrokkè. uerkxoep oordt voorbereid.
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lk:aeè.oep ee. aàn!a1 b.if,alc. ba.hten tu CieLst. :€ {"-l.ni een àdnirr-
5r:.a'-i.r! krlclrli arie.xLern. deslor,ii-1.n, €e. !$rlichlér eh een opbou{-
,..ke., lr:arnaasi heer: de p.ojeklleidsier adéoa een aanlal rak€n in hei

De Àktiegroep beschikt verder o!èr een Buurt{inkèt, uaar alle buurtbe{o-
ners tefechl kurne. voo. vraeen op het gebied van huiEvesttnB, Eiadsv€r-
lieuNing, huren, klachten ónèr de hui§bàzè. énz. voo. anderc zak€n (b€-
lastineen, à.beidslsestiès, persoó1ijke en eezinsnoeilijkneden è,d,) kun-
nen aIle buurtbeNo.ers terecht op het Hulp- en Àdvies centrum (hèt Ir.À.c.),
,àamee de Àktiès.oép èèn laure s en{erkine onderhoudt.
verder biedt de Burrttri.kel raciliteiten voor kleine beroners-ïergade.ingo
en bijeenkoretèn tu be!ónè.srèrkaroepén; teve.§ ia er stencil- en foto-
kópiee.-Àpparatuur aàvezig Naar buudbe{olers eebruik Én kunèn rakén.

Tenslotte eeeft dè Aktiéeroép een eigen kranN uit: de Èuurtbant, ,erin
atlerlei zaken die in de rijk spelen besp.ok€n uo.dèn, Nààlt de Buurtbant
iórde. óÍer stadsvernieu{inesp}dnen spe.ia}e i.f omtiekraltjes uitEeseven
(vaak in saneN€rLlna mèL dé Prójektaroep stàdsve.nieu,i.e) , Naari, voor-
lichLinA gegeven rordt over de nieurbour-, vernieu{bourFój ekte, , e over
de plo.en voor de róonfraeving: de stralen, pleinenr binnenterreinen, het
vérkéer €o het parkere..


