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Een praktijkonderzoek als dit t alleer mogeiijk rls professionals bereid
zijn toL een open en kritische reflectie op hun werk. Deze bereidheid was
bij de deelnemer aan het onderzoek in ruime mate aanwezig en daar-
voor wil ikJoke van Baaren, frank Boerboom, Ronald Bijnaar, Deanna
Gozzi, Carla ten Have,José Spierins, Gina Thijse en Rieks Westrik

Vooraf

lI doc nicmand tchon rls ik in hct bijzonricr dc L-.ijdngt noem vrr
Ricks \licstrik. ,uin nrinris Ir stinnilcrcnd ranmzig rl; opbourferkrr
h r.r.hiLl.nd. Rortc,densc rijhcn. Na uit;tapjcs nrar andcrt iurcric.
liccrt hi; .tccds rcLu3 raar ccn wilk Cic arn hct irrnt ligr: Croosriih.
Sprngcn cn nt lcrdrtht.

Het onderzoek werd nioselijt semaald door ccn sczamcnlijkc inzct van
een aantal Rotterdanse instellingen: Charlois \relzijn, Stichting \iclzijn
Hoosvliet, Stióri,ls I0elzijn Ovosdiic (Thomick), hct voormalige
Kemiscennur Sociaal Investeren en IGGVoogt tr van Yeenen.

Ne1 ten Bodeq ltemer van het werlt a1s voormalig opbouwcrltcr cn
ivelkbegeleidea trad op als sparins paftner bij het denLen over dc
bernrdinget.
Sociaal onderoeke$ Aat BÉnd, Kees loduin en Wiebe de]ons
leverden lcitisó commerta op een tusseuappoÍage in een discusic
met de deelnemeÍs aan het onderzoel(

Ih lion r.erder punen uLt rk liemrs ytrD hrr rï.rLr die ik op dccd ni
de periode Ml 1995 .rL\ .oöÍlnrtor opbouutrl van hct Instrtuut
Opbourre* Roterdmr (lOR) en Lrter her Rott€rJams nstitLu
be\voner\orrderjte!rrng ítuo). ontÍrm D.r hrt samcngaan ran opbouw
rerlr er str d sren reuvings ond erste L rrurg.
Ii de,e rol lerÈrde lk een b,jdnge rrn nredroJLsclie pLrhtLjhbesLhLrr
lingei in de reeks Opbou§(erk ur Lrrtlo€rm.g. Nlono ral de uitg;Lror
F.r: hoe ,Ét je rls opboulweLleL eeLr probleen n de \ Lrlt om n tn
gcorgeniseerd initirtiel.

7



Dit pLaktijkonderzoeli kan rorden gezien rls een ven'olg hicrop.
IIet Notto 7ou xnno 2004 mder hriden: hoe lon ik ah opbounrcrhcr
jn een rjtk aarwezie ziir e. slimLllerend€, srmcnbindcndc initiatieveu

Ro'1er.LrD. sept.nrb.Í 200 1
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Inieiding

Drr onilerzott seeri ern rrrthorlrLht bcsch:Lru,rg rrr Je ptktilk trn
opboL*ltr1<ers in L-.uiutcn in rrrarlcm,r n Rotter.Lrnr. IrLrrL, rin
1r,rrd:1irg zilr raoorlog'r hrrstructLrrern,tsL'1ker.

lr daze tijlrcr ziin ir Ci :ilg.Lopo, jrrrr gLote ral,Lri,beresingcr op.
g,r,g seLroner Cir dc 'ocirlc structLrur rnsLipeLrd l,ebber .ermdcrd.
1,, R.,1rrirn if..lt dit I.roLcs zii rooLlrl ritLr de ZuideLljke'luin.tcdin
m:1 de \ïiik.i Zui\irLi.n liDJrecLrl (Chrrlorsr. I ontr.r.dir.n.
tJroenenhrgcn cn Tuntnhor.n (U!\eLrnoldet. §esrtunr. \l..uir.irpLret
er oudehnd iHoo5liet) Enl«lt "riker i,, Orerchie, Schicb,ocl ur
ler l.rgc Lrnd lcbber tc rnr]r n nrrr \.rselrilrtrrr. .itrriLrLr.lits.n.

Ter ilhrtntic cnige cijlèrs over de ,eranderingen van de bevollin-q nr
Irendrechr. In l99l $,as 720lo van de bewonen in deze wijk van rutoch
tone aÍltomst, in 2004 rvas dit 410/0. Nirast Anllllianen, Surinaners,
nrrken en Maioldcaner beÍaat een grote gr-oep rieurvkomers uit landcn
die in dc stàtistrek gerarsschik worden order 'ove.ig rrm' (Azië, Atiiha,
Lrtijns Anicrilca, Oost EuÍopa). Het irairirl Luderen (a-12 ir) is sn s

199I bijna rerlubbeld var 735 naar 1442. Ook het aantal ticncrs en jon
sercn (12 17 j.) rn Íerk toe, vr. 470 nààr 885. Ee[ hoos perceDtasc
knclerer en jorJteren rs van allochtore komal

Dc rrLrnrLtLu-r rlr de berolLrirg grrt s:men mit ccr grootsrlialigc hcr
strurturcrug 'rLr de r,orir3roorrrid. In Zuidcliilc Tun.tcJtn rordt
rolgors pl.u D r1l perioJe 2000-1010 ccn lonrt lrn de rooLLrarl r.aLr

a0 000 \'o Lr-sen \elr.rrger door rieuwbouLr roor hogcrc nlomers
srorfrn. Irr Iloos!lier \Íorden in dc koncndc tirn tot rijhicn rIL 5.00t)
soniLrgen 'eÍ'rrse!. !e,rr1:rdc ran hrt totul.

Her "oo. ei leeNinut in d.z. rijlon worlt bcirberl rlooL LrL|uis
pLoiesser. íoop-en r icurbouwrcn itcito, en hrt L(onor or gàlr \if
groepen 6*oners Ondcrlcrp ru rltzt .tu.Llc zip Je socLrle pLocesser
d,e ziri rïspelen ir .1.,. (ik.n .D .1. rol di. opbou*erkers ,hrrl
rerLrller. Op'oous«cnr:r cn andcLc .ociaal r.tLl<cLs r.cn uller een
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sàDenbnr.lende en Í;nuleren.le huctie bil het tot stand koncn van.. -,, "" tF', L", b".o er e rr., i .

Bii Íudies uar on.wikkelingen il1 vroes nàoorlosse wijlen Íaat viik
de herstructurering r-ar de womngvoorraad cenrraal. Ilvrlshoeh is lict
volkshuisvestinssproces ei de so.iale componen(en'zijn daamn cn
afselelde. Dit pralitijkonde1zoeh richt zich primair op sociale Fr.,cesscn
in deze \!ijher. §/c sp,ekei dan ooh liever over 'buurren in venndeirs'
.lm over 'herstructure dns$iiken'.

ln de orërr.uiei:r. lin heL r.rdeLzoel rcllrn op bx.ls nr trerl,tr
z,r.kei rrf dc Lampr.iburfl ÍHoog\Lre rD J. H.rLiigÉibLrLLLI
Ílcr'lrechtteLr lrrusics n.L ol-.bo u \1\ trltir!r .ur.LUru socule of
!rr.n selonrlee roo, jo.ir.rl (3rlrr! Dr buu,r.,, ii reÍalrderDÉ:

1) Ontwikkelen van socialc netwerhen er verbandcn
De sociale s,€d(elijldieid in de heLstructuLeLingsrijken verandert snel
m.t het vetrek v.ir1 oudcre autochtorre bervoDers cn de komst vrn
Ícrschillende sroeFeD Dicuwe bewoners. Bestaande socirle verbanden
brokkelen af €r bewoners trelken zidr teÍug. DaàrnarÍ ontstaan nieu
we sociale netwerken vanuit ctiverse allodrtone grocpen. Opgave voor
sociaal werkes rs het versrcrl<en van socirle retwerkcn, zowel \,an
sevcstisde bewoners als van verchillende gLoepen Dieui,e bewoners.

2) Bevor.terei vlrn conmuni.arie tllssen diÍerse bevoLl<insssÍoepen
Er zijr weÍ,is Lial§lxklel nrsen diverse sociale Dctrerker en er rs
rvcinig contact en uitivirsehrg tu*er veLschillende bcvolkinsssroepen.

b r, .,- | er.oop-r,.T ,,u."
ouclere autochtone bewoners cn groepen allochtoDe jonseren. Opgave
voor sociul werkeLs rs het beÍorderen vtrn .onta.ten trnsen (personen
uit) veschilleide bevolldn-sssrocpen.

li) Enpowcrmenr en oltrvilJrclns r.m sociral Ie rrscLrp
Nrturve groepen be*oners vn .D weiiis iarrsLLlrng Lij r rliLionele
ronnrr !.ur b ewoi ersnriti.rriti cn besteerde overlcgrormcn Er is
behoetie un nieur sociaàL lcid.tr.hxp ii dez€ buurten. Opsrle roor
socrul r.eLkcrs r empowtrment gcricht op kadenormng cn op her
r.ergoter m[ de Feerbnr]re orn lrdiÍidriele so.iale ]rroblemei her

1) Ilerorieren ran sàn.,,ye1 :orrd uitirticrer roor leetbaarh.ld.
!e,Ltst,e r zors
De leertatrrt1. .n r.ilis|erl st:ar ondcr dru r eLr sloop in nicur-
Lr.u\'froji!1rn L.id.n ror orerh«. Grdrrg Qr het roegenoncn ànrrI



ldnderen en tongeren Loept spenningen op. ln sloopbuurtcn woien
veel me sen met socialc pLoblenen. Opgrve voor sociaal weLk€ts 1s

om een biidrage tc le"eren aan imtirtiei.en en progranual dle de
overlasL beperkcn, sociale coLrtrole bevorderen, de veiligheid op
strrten er plciner vergroterr en sociale steru cn zorg bieden.

5r Be'ron.rpirti.ipàti. Lr1 herstrucu eLirgspro3nnma s cr

Co,porrtirs cn dcclgoaeeLrte. i1rÉren nur olerLtg err frÍrcitilie
'rn &\ïonu! bir dc onhl,kl(eling.n uitllcrng raLr Lrtrstuirurerirgr
pogrrnma's. Er urrJr een mut;chappcli Lc Jrcusrrt plrrts orer dc
rnag roor "r "ordr gehourd. Hct drra5r'1at rlr be*rrncLe orgrni-
setic. rin b+roLreLs er l,L,udcrs is mcde dooL,lc.err.derirsen ir
dc bcrollorgrrnrenstelllns bcpc,kt. Opgalt voor soc,aal werk is onr
ccn blldnsc t. le, et, un dc onm'il&clng tltn r
..xnmunr.ati. nrel b r.n.r o'.r li.Ltru(tLirerrlrgghrren zodrt
nitccrlop.r'1. jr!ef.r Éen inbrcng kunncn lerereI

Geen var deze vijfsocirle opsrvcn n nicu*,. Speciliek is de situatie
waarin deze vLagen zich r.oor.loen, met een combinatie van snellc vcr
andeLingen in de bevolkin3samemtclling en eer gloo§.heepse hcr
stn,ctuÍerins vrn de NonnrsvoorLaad. Een veLgelijkbare combinatie van
ontwildcLnsen dee.l zi.h rooL nr de peLiode van de stadsve,nieurving
h de jaren zevertjg en tachtig. Grot€ verschil met het huidige hcrstruc
tureringsbeleid is dat'bouwcn voor de buurt'nu niet het uitgangspunt
is. Weinis zittende bewoncrs in herstructureringsrvijken keren bij sloop
terug ln nieuwl,oumvonirscn.

IGrntaken voor opbouwcrkers irl buurterr im.enndering zip hct
. rr kkelen r, ,o-L n.nr l n.heLterol.re-
tussel venchillende bcvollingsgroepen en emporermert. Op basis
drarvan kunnen zij vcnolgens een bljdtage Ievere,r ààn prosranmals
roor leelbaarheid, vciliglieid, zorg en herstructurering die door andere
partiien worden Bcinitieerd.
Uitgangspunt bij hct onrlcrzoek rs verder dat voor een colstmctief
srmenspel met andere partijcn een held€L€ posirionernrs nodig is ran
opborimverker raarbij de eigen rverL<doelen m.b.t. samcnlevingsopbouw
worden gcdxpliciteerd.

Rcconsmrctie ran praktijken
De sociaLc opgaro zo.rlr geformuleerd ronnden rrrtrclip.urt voor dc
srudii cn dirnrltn rL gemeer,chrppeLiik riii,cnticLriJd voor ondcr
zoclcL ur opLour*tLhers
Dc laag*cllng r -*ericht op de geciLieLre bi drr-rc tn opLou".eLke:s
tn sociul prcitct rne,le*eires lr ,rmrnLcringrpbcu,, Llc poltre,1ie
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zit ;niemei i dr [trchtcrlcl.ten rÍarÍi nordt ëes'.rk. .n .]e lveL]r
wiztn en mer|odrlcn dic zil hrnreren. Àccert n dc vrussLeLling lgr
op het hoe en niet op belcid

Dc r.hanreerde werlt\rjr. bir h.r onder?oeli,\ de 'r.cooÍ,u.ri. r.nl
priltilk.n' (1.Ir ier L.r.rI 1',196 .n 2002, Splefts 2000) \Xt rlo{it?e ii d.rt
urr!o.,end werters err oDdcrzo.Ie^ se,r.renl,rlt d. .ondcxiLejt re.oLr

"trutrcr van píkrijlsLtu.uie\. O! br\is Írn de reLliaLtn r.u cnrren
prolcssrn.rls rordt een rr\r.mari-..he l-ÍrLrtiilrbes.linirnrg 3cm.ula dte
zichtbrar m.ukt wrr zu rlotn tn wuruit hun lorlrttltcn bc.taan.
Dc rcconstrucLie vrrdt pLra$ lir inrcnieri er groep5Èe\IrrcHr.n.
BiLaD-griiI..l.meit in,le nrtiiodicL is dr1 pÍore5§Loralr \od.n beir-
derd a1s 'conpeLerre rcroren' di. b.s.hiklren o\er eeD larent. Íonn !rn
'weten hoc rc hrndelen'. De recon\rructi. \ïorl1r t.ie.sespirsr op d. k.Lrz.n
die prÍèsionrls hebber genaa|t co dc orenvegi,rgen .n dil.nnna\
drr$Lj. Bir d. s.L.clie !.rn de prakdlkwcrkcs woLdr seLr.Lrcn n r ..n
orere:ni<onstige werksetturg ondat medrodisch rgogrsch hind.l.n
ilteractici cn conteleeborder ir 2

A.rn h.r ond.rzo.k werd derlsenonen door enarerr opbour Í.rI.Í
\!eÍlzr.Dn xr d. Niikei Zuid\!Ljh cn lcnd,.chr íall,riorsr \{ccus,cnplarL
e,, Ou(]clan.l (Hooslliell en L.r ziLhr (OÍ.rj.hie).r N st oplo[,
(eL[er! p.rt](ip..rdc ook ee| declsdn.cnt.lilk socirirl prcjír1.ld.r ir
Íer be|oeve yen hct onderzoek se een sruurgroep gerorLrrl srrru
rerd deelgcromcn Coor de instellu.rcn waarbil de deellunenLlt
opboLrs:Lher rvtrlca.un zirn, ChrrLolr' §tl,iii, s,l.h!ng \\:rlziln
Ho.grlier cD StiLhtDS \\.l,ir Or€n.hie ir.uraÍ 2001 Íl.hoDÈ
'l hernrie|l Opdrechtg.Í.r 1'ooL Lret ondcrzo.k wrs het KenLr;rtrtrunr

Dc werL§lljze bijhcr oDdcrzoekras r1s r.olgt. In hilt seÍru.rlree .xrr.n;.$ lverd doorsc\nagd nair de eLLaLugcn. aniL!s. en \L\k \.d
Llc betrokren (erhcrs D. g.spretlen §,rrd.n looib€reid door h.r b.
stuLtoen nn roor Je bcrLcltcnde s Llsdelen cn Í.,ksirL,r1ies r:1.\.u1ri
Lapponer er r eLshgcn.
Cc-.pr.ksflnlten rrr dc ilrcrricrvs weren de onmlld<clinger ir rle r1h. .1ot
Lcr op r.rreif lir]r sirrrcnLcvnrgsopSou,,. de posLrie r.nr heL optr.un\.rtt.
sancrwcrLinggrrmtrs cn vcruchrirgen. rctlLteircn cr serh:rgen.
Aen d. berokken opbouÍT.rlers (eÍd re'rr\ s.rr.1i3d eikele kllrrlnjlti
nitiaticrcn te roernen. Dczt tcrden gerrllysrerd wàlbil (Èrd inger..D
op de siruiri. / her rroblccD ctr d. berrokkerreD. de nitiilieirt er cr
dt doclcn, dt srrppen err r(tirir.it.n. elÈ.ren er reqrltatcn. Je succe:
licroren cn Inelpmtel hct rcrrcls er de rol en Lrildra3. nn ret



NJet iecLere ofb.usar.rL.r rtrJcn drr gespreL{en geroerd. net etn rcr
rolggesprek zcs mund lat!. De irtenrr\'5 nret de opbounrerker in
Hoogi liit rr»dcr plaats iLr term'erb.rLrd \!rsLger nr de gcTrckkcn
LÍ.iLlor bcsprokD xr ee,r rtLkgLoqr nr Je deelnemen.t opbou*ttrltr
Dc ntcnicws ronder pL.r5 ur de eeÍstÈ l.Lil \.àn 2003 .n d. rcroLt
scspLckhcn n r.ptenbeL r.m dit iriÍ. De oir\ïlkk.linscn dic worlcn
bcsfLolicr n rln .ers1.rg "omer dLLs eer n,omentopnmc cn hiincn
bctr.Ldrxrs op ren perlode nn een !rll ur.

Aan Llc hand 'rr eef tlri5..nttnntrg. 'ond .;nd 200: .cn dLCu!5i.
plls met eerr drietrl lrmdelirgsondrrzockcrs dic rcegruJcn op ie
be'rrdrLrgen er lririsch commenteer gavcn op dc p rrktillót. chltr nSen.

D€ ntfoltse l, grtls..rcl op .1c gcsprchsrcrslagcn. tuLhtuoeL bLt ,lr
LeJrctie ms om dicht te blircn bii dc iormulcLinstn van de opboL r
rerker met de kcnmrrl<crdc nir var .prttktaal, btlerl*.u1 erL agogrsc|e
t.r.ri. De refirlen ziln re.rg.g.1.tr !r d. Lh'onn. Dc \€rJ.gen zuLr
ringelu[1 ner segcrcn. orc, ontlviLtLr.Lmror, dtr(usues eu tt]e Ll
de beproken rijkcn.
De b:rindirscn uit clc praktilhbeschriiurgcn rorlor peL "erhgel.ied(Zni.lLviik, f.trd,.chr \,lccuF.npLàar en OuJeLurd, en Lrudzirl,q
srmcngcnt cn gcrnahsceLd op r1e rolgtrrlt tlem'!: llet Lreeld rrn de
onmikh.Lins.D nr dc Í'irLr. rLc pos,oe r a,r het r1bou"'rerl i,, l,er mIt-
j.hrpp.Lii1rc loiLlrtcn!.Id. .n a(ti\itritin op her te

In hct slotlootrlstLrh rolltn Llc Hege'eLrs be$LolLen \.rnuit ee,l
thcmetischc nrralshoeh. n€r \eNLjzrngen Lnrr re.erte dr.cussie. or.er
opb.u{a'crlt, \aD.r]tluslopbou\ en so.jrle ro]resjÈ
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1. Zuidwijk

1.1 Jolre varr BàaÍei Zor.qot ddt kltg.ts niet le ot,;rltantl kri,qitt

JoIc mn Burcn r ranrl1993 opbousrrrhcr u Zurhr,1k. DlntoL r.rr
zc o.m. rvcrlcaani :ls med.\ïcrL«t.r Basx EJucarir in de Rofterdrnrii
ctntLumrijkor Oude \ve\tel gr CooL.

Dc Dieuwc Horsten
Dc'Lrirur.r Horsteu rorJt 11 <le rrtl stzien al t o:t ttl,1, tr ltet
nieu \r. Zuid(ijl met een Éínen_s,l \ onrnsb i ÍIr,l , r u r e |gezir s i,:,,rp
ronDscn. jocLrle huunontn_serr err ei-i.rerrojd\e ouJereLnpprrterlerror.

r5

In 1997 \lerden de Ilorsterr, de oudste buurt var Zuidwill, de eerste
kooprvonrngerr met tuin opgeleverd. [,en deel vin de etasewoninsen
weLd geLenoveeLd er heelt eer bereikbare huuL. Verder rs een pLadrtige
toren nr€t 55+ woningen gebouwd. Het ivoongeborw heeft veel voor
ziemrgen die iierder gefinmcierd met opbrerrgsten uit de particuliere
sector. Sluitstuk van de r.emieuwrng van de buuLt is een nieurv plant
soen, het Van TijenpLantsoen. genoemd naar de ontrveper van
Zuidwijk.a

De BÈ§.iÈrírÍsdisrlie Zx,d{,iik ei .Le huurJesrererig,rg 1,r.1den zicl
tot besir irrer 90 roonl irgez:t roor rerontie en rerzetLer zicl, tesen
sloop. Drt Leidde rot een Sorsins ne1 de ...pnr:1ie di. ÍilJÈ íot-.rei
nrel Íenolr1:e. De BOZ orgmiseeie drrÍr'er ol,.ui,le, me1 beÍ.ie.i
in de buurten en tot remjsiig Ían d. tr.tonersorg.rni.ri. l-.L.k.i .1.
mee;te bervontr ook roorsrander r..m sloop De BOZ gi.g om .r kios
ooLr r.o, ni.uwboulr .i neer duurdrr rorirsen. mlr nrt Lehoud
mn ccn dcclnn dc q,cirlc huunronngtn. Srmcn mct dcclgrnccntc rr
.o,poLlti. onÍrihh.lLl. d. BOZ d. \\ri L.isi. Zuid\Íijk ( È,ir rroIdt
gcl«rzcn roor rcn lotcrc diticrcntirtic tn h.t woningb.strn.l.
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Renoratie sloop in de Hosten
In \eÍba.k)e Ziidilt, tunnE l,/ldr..i( Rostr Hu1., ults.lr 1?r de Eívond:
Orx..ntrft ZuiJwril(, RltÈJi,m 21r02)ver1.llen Irer Bórer,, ouJ w)ri {l07.
(].Ínt D..,n, .!d v.or7irtrÍ Hrurddrdurging Zu,d\iilt dr ArrtJrn hogr, .!d
opbou{e*à, o'e! de onxhs !.i! mo'ÍiÉ tri.r noop en nieurbouw be8ii rr.! 90.

'De rafo'itie begof rner de hoosbour &n Je Dreprnlrotrr. II tlrtri Ll8 roriDs.l
kreso s.r.l,soLIie, ..n n1.rwe pri tur drhb.l shs, ,.!w.lÍ.t.É r.hteÍh;iL(.rs, d.
t.ulor or hct suiLrirÍ.rd àils.prsL.nz. Hcl kort. d. b.ron.is birm nicb un hunr
1€rhr8ms. Dituna si,1s rrtr 'erdtr nÉr d. HriUroN. Totdar dntra,r Bum 1ir
nichtn,g Tu ir strl hr l$ijk 5TZ zeirrnr. ie storlef I1et kó\ .4e.!ryo nrontzd
rnd r.. soLd à, ,e Ldèeg Í hii,i r nie$ ro.r iÈ Ls. Of ieíniif ,. udÈn hèr nÉÈilir lJe
'.rln dr Í olnr8or soÍI.!. di. biinr nts mw .p zondm b..ns.r n, lulxrndn,g d
de konar hrni rilde hel€n.il "roppdr En drt k.tr et 1olson de BOZ
De BOz * rorf \amef ner ienr xl var J. STZ oF ie Shse smn stim krjke,r ho. het
rt D. o.Ízrtd. rd d. ft.n ori r.e* n, èll sevtrl n.s lyo à .ragÈnonÈ. omdr
let blol.en -qdn(nrnappdirk. tunr hid md d. Harildorí !z snrs iliLood.n d.
IOZ ieed nit wrerm de rijr voor d. nrstzijde 12n de Blolkhotrt ar de lrÀorr
^i! nrrN ofnÍil(rterl \rol(kn.

Dlu noitt t" "ni o tuikktb" ututo? Je utu o"dthtnL Dd, tat ntut àjt stt qi hrt dtt
naal írn ofi ztst ddt tet ."an u.l zal a r'tulj"e", da" aqd,?tt ./. ba*t e"oM t,.1. AL L.t
/ro.$ atu * tu1 t." * ryd « n ddl i" Ed,s i', h?kkx, ix n r "i t d? t,,rt Dr t tn aM

De flrls àan dc randcn. d. Oldc$rdc cn hnscÍhosr. §ilde de bewoneBlosre wat
koi behouden. STZ zae dar niets nr De BOZ íelde voor am STz onr d. bsÍ.nc6
bueer te roepeLr en rle altematlevar voor hu! buu,t voor te
lèssen Neen', Nrs hel intwoord var Lle corportie. :rls re net de bsvon{i saaD !n
Lcn, dm ; hd !ll.o, ovÍ slopo,. De BOz staln. kwiJd un her ov*le§.
Er Íerdelr door de HuudesyeEnisins vc.rri.. bijccnkomsr.n scoÍ8rntc.d. crc+i.s
uit eel deel var de buurt met niet meer d een MnrtistaL beÍonetr per rreadering.
Drn bldfhel te behpren. Lr de mlen[ng red uneorsezet nat de STZ {il.le. Slopen
.n dnrc, niddddur..n pÈhie loopwoninsen neezeften. lvemls dure huuNoniDsar.
B{elkbar huLNonnr8cn vo.r hcn m.t.m mn,nnun inkoft en volledisè huurub
s ie. De huud€§verenisins zette drar een àmtil dterDdeven rescnov.r Dc bewoner
lEgen een qrquete on zo to plaate hun wensr kenbar te makeD. Wat kÍam er uit
dc bus..? Hct rÈrideel vrn de bewone6 Nas rcortdder var slooplTot s,ote v{ba
zin8 vm dc huud.Ncrcnisi.s o, dc BOz. ook de bewonè( v,n de uits àai Je
Oldesa € en de hnsenhost vire! voor sloop

Dt tltdl e dr htu iflnró in dt t1rtut @^ ?" r "qdt;4 NEt! dd" lod, en ktutulr rlr
mr ." lMt ni ntu àttu. 7ód tu' dr ttu.tÈ\ ?di.nlik tuitïtktn illn ,,t ht or4 srok
,rbÈi"Bsla/a" a "tw) kntt wetunh it dfuewwukt,ta\turn,1t\Ls"dndt

4"ar orir osn kr.&n.

D. ts()Z galnur d. STZ rm rÈl rÈr mer k .rillnr pnt.n.r{ \lo!! en nÈurbour.
D. SIZ r^ e.nrr en plÈ o,n.r Li.n rÍ trvar lllr.!d t. d.èn DcBOzèifÈrl\

, lL. .--' - ,

íofÈn ef hrnnen re5 rarrLneuw bolwdr. NÉ tie! ia.utu 4n noopbunrt zi en.5'1Z

Het ss+ comFll\ n d. B.nlcrl. r n.Íd rh.uÍ. sÍxrrll. rlror ouaertf un ie
Horrr Het níd edr iht metzo ! àdrtiBÍonnrsdr dàl rc, zlii lid r..,ir was.
Rrint., sn,te hreie Jeu,.,1. Belijltltoer enz J. noe5t i.l iÈts r€dzeft€tr drt mnrnn.i!
rirlis iràr n].. L,i. (;dÍt Dolfr sllegie ee6r pi.rl hÍFhtrtyrD roor hd.om



Ivet van rle bewonersoLganisatie is stccds gcneest om een behooiijlre
yooLLrrd bereikbrre huunoningcn tc houdcn. In de eerre her,structll
reringsbuurt. Lle Llorsten, is ilat ook gelukt.
Bii hel maLei Ían l,l men voor de vo1gen.le buurr, dc Bl,rscn, ras heL
beeld dat beivoner voor ogen Íord: \re gaal .lààr een nicuwc Hosten
maken. Mrrr dat valt tegen. NLL de phnrer duidclijh woLdcn hebben
bewoners toch het idee dat ze eer kut in dc zak hebben gclocht wanr uiL
hct programma r.oor de BuLsen blijlt dat alleeD de 55plu*crs kunncn
tcruskcrcn. Èr komer veel mlndeL bereilóare wonilgen terug chn zc

Tileedc problccm is daL wel geíoopt +orLlt naar d.rt er r.,g geen stecn
op dc andcrc is voor de iieurt ouw. F-. z,rn biJnr geen mogelijldlcdcn
oD .loof te stroncn naar een nieure wontrr-q. Mensen zlen de buurt
verpaupeFr er treldren wcs, ook .le soede me seLl die je zou willen
vasthouden. Ze Íerdwirncn naar nieure wjlken als CaÍnrselandcD.
FIet broodrodigc lQdcL Lakcn r. zo ls;il.

Er zltn nruivelijhs menscn xr dc Bursen die mee willen dedren over dc
herstructurenng omrlar ze toch nict tcruB kunnen rraL de nieuwbouw.
Arn de Àlanlóordgrocp van dc Bur3cn nemen eniren mensen deel uit
de Florsterr en het bestuur vrn de BOZ.
De doorstroming vat bewoners naar andcrc buurten is sleclrt g€rege1d.
In het sociarl plm 1s yaÍgelcgd clat mcnscn die moeten verhuizen ern
aanbod in Zuidwijk kjijgen. De deelscmccDre wil dxt Ieeskomende
huunrorirgei eerst roÍden iarg.boden aan mensen uiL rle Burgen.
VeÍir wilde de ivoningelr .ranbiedd aan à11. woninszoekenden viir de
rÍoonkrànt. B€woners yan sloopwonrgen zijn nu urgent genr.akt en
krijgen bljvooÍang eer rvonrls r[ Zuidwijli arnscboden.
De verhuisl,eweging vanuit de Burger lcidt .r ook roe drt erdere
burrten worder belast met probleeragcvallcn.

h clc coórdinatiegroep van de BOZ gaan sremucn op .lit er geen
openhcid is 1-anuit.le corporatie. Bes,orers f.indcn \rcstia cen sociale
corporatic die reel geld st€ekt rll leeÍb.rarhei.L en iltijd Bocd ltr;stefl. mail
dat het to.h echt ,nders moet met de herstructurcring in d. yolgende
buurt. de Vcldcn. Anders komen we elharr tegen. Menscn willen rvel een
beetje rlillcrcntirtie mrar het aantrl hoopyo ngcn in .lc plannen is niet

' J' r, r ,j o,r'

De plamin-q D dc Bursen is ers uitselopen. Iti 2001 zijn dc mcnsen al
Sehíörne€rd. BegiD 2003 is de itphrtsmg Sestart in een dccl van de
blrurt. Tusser 2003 er 2007 gaat een verhuurstop ir voor cle rest ran dc
briurt. De opgave is on in dc nrsentijd de leetbrrLheirl ln stancl rc hou-
den. 11r ziln socde allpLakcn ovcr eer snelle íoop els eer .ompl.x Iccg
is, zodat geerr jare arge leegstand o.lslair. Er wolrer leel Antillixnen
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ir rle buut, narr zii zittcn niet in dc klanl,to Srcep. Zljziin \ootil
getnLere-lse€id ui ..1 So.dc cn goedkope ronLng en "rrr die strrt ma;kt
her nict rctl riit Zc ziin aan.:ovczen op goedhope $orrmgeD. \tel
sonugcn u dc Burgen rerlcn trrlelLjh 'erhuLrd ,nr seizoenarbelder.
D. Vcldctr hc.ii r. makD mtt tLrrlclLihe 'eÍLrL L ran er ps_rclrirtrische
p.ni.Dr.n. 1.61!elJcn cn rndere prc,bleemge'a11en.

Dc \tkldi IorJt gerloopt rr] dc Burgen. \rolgers phr zou de re uur
stop uga:n ruser 2003 en 2006 rnrrr er rs \ertrrgrLrg. De Burgen nroe(
ccr.t gorJ u dr steigers sulr roorlrt begon,re,r ,'ordt met r1e \iIder.
Steunpunt \Voncn, le or.slrrsrrle dLe de rLrstr,ril begeleidr. wilde rl een
kh borlgr,rep "ll be"oners otrrclrten nri.rÍ ik Fil eersr rveter mL rle
tisrrug is trr "lrLreer de plrrontl,kkelirg echr srrn. Eerder moeL 1e

mírert nier belirÍei mer llrrner. Beworer r.d de Burgcr hcbbcn ccn
tIr lllrrg ge!Lrrt o..er n,ets.

Yeilig Vbnen in de nieuwc Horrten
I de rieriwe Horter is eer buurtgroep gerormd. Drt ras ccn rcsultut
ur eer prerertieproject rtor een keunnerl< Veilig \\'onen. Daamcc
rLerden de nlerLre beworer ran de koopronin3cn b.trokk.n bij d. wiil
er hij de b*rorerorsrniqtie.

Nr op1:rering nr .le kooprïoniigen lsim.n rccl hhchtcn orcr in
hnl<en. LJr fur cle bewoncrs spnk mij arn cn hij sr.l.ic loor om ..n
prererrieprolect re stencn. Hij frd drarrcc gocdc cnuingcn h ziin
rorige roorpleets. lk heb d.rt sanen mct hcn opgcp.rlt Hct bood mil
rli opbourrerLrcr ook dc krns om contact tc lcggcr m.t .1. ni.uÍc
trew.ne6. De beÍonerlrrgrnratie hrd rcrbrcdnig rorlig mct mcrscn
met een rndoc achrcrgrcnd.
\\e belcgdcn srmcr nct ccn pr.Í.trti.imbt.Da.r 1an dc politie ccn
iniomrricrrond n ÍilLgcbouÍ dc LarcnkaDp rr.er c r sror. sroep
.rcns.n op iiLlan. Hct Sng nict hclcnaal gocrl, r'ant di prcr.ntie
rnbtcnrar hrd icmard uit Crooswill uitgenodigd dir rcnekLc dat h,1
's rron.ts mct zijn hondtnbrigarlc patrouillccrt in ,1c s,rL( D.t nr\ nLrt
onzc bcdoeling tn cen burgc$.acht wcrd gcluldrig ooh rloor rderecn

Hct giug ors om nrrtrrgtlcr n het pJJ,rt rm het polrtiekeumerh
reili.s, mrt hans rr duitrrcrL( €n !€rli(LrtLns. En reicr om neeL rociale
sarcnhanil n .le Luun. Elkrar brter lern lcnnrn zodrr rc rlLl je buur
rLou* kan rLrgerr on een oo-gje nr her zril ti horderr en dc plixrlre5
\'rter 1. geveLr uL\ i€ op \rltr tie glrll1. \I€nsen \'Ien nog LeuN Ln de
bL uLt err L.rrlder rog nret reel conucr.

Twintig mensen wilden meedoen. \ie maakten een groepje voor overleg



mir ,le roli,,. oreÍ h.1 .fn.,r.n rin d. Íonins.,r r,u hans d1 sLuit
§.ir. Fei gro.tje gin!.krl.gg.r m.t d. d..Lg.Driint.. Crtr T.. .. Jr
RoLe3 orer reriichtins c: ruilL,flr:.r1. È, Í'.,d ..n nicutr,brict r .,.nrt.
Er cr qrl ccn (rrl3rocplr g§om.l kn uN LrrLcnl drt cen ttLvboreL
.n ..n \rrrrr..Í org.rni\iirdc Ic.lorcr wa' hct tcrs ni .u\ rr:1 mo.\
Len bep.rLi.n n)t r1.t.tr .n rtrlichdrg

Het prevcnti.projcct Íàntc met hree blobes var 60 wonhgen h rle
Revcnhorst. Ooli nensen vrn de Langcnhorst gaver aan dat ze een
l«-umerk vcilig wilden. §t doen het steeds pcL blokje. Als 60 0í vat
dc bervoners mee wil cloer len j. staÍen.

Er staan nu borcljes raet Buurtpreventle er er is hrng en sluitlveLh
aangebracht. De wcdnsen ziln nu oÈicieel 'keumerl«eilig'. De woon
omsevins hccli dezc kwaliti(rtie nos er omdrt rdrterpadreLlidrtirrg
ontbreekt er de zl.htlijnen et aar de nornl€r voldoen. Sdruttingen
mogen niet hoger zi]l1 ilan 1 Deter terwijl de rneeste Crmma schuttllrger
1.80 Deter zijn. lbor het vergLoten van de zidrtlijnen nroeten soms
schLrtthger worder verpLltst riaarbij merrser eeLr stuhje tuirr lLrmen
" Len I dr no" *1 " ro'"rle" oJ"

Ult h€t project rs een buurtgoep vooLtgetomen en ee r;rrtal merse,
doet ook mee aan de coórdrrratiegLoep vrn de BOZ. Het is ooL< gelukt
om enhele bervoners uit de seÍenoveerde blola<en jn het oude deel var
de I lorÍen, de Hoge I Iorsten, bij de buutg:oep te betreliken.

t9

Nr het preventieproject heeli de buutgroep de overlast aangepakt rond
eerl sfeelpleli Beworers wilden een speelvoorziening voor kinclerer tus-
sen 8 en l2 i?a,., maaÍ de deelgemeerte had een brsketbalparl neergezet.
Hoe dat zo gekomen was rvister we eigenlijk geen vm rllen.
De wijkcoördinator vrn rle deelgemeente bleek een brielnaar de be-
woners gestrtird te hebben over plaatsing vrn de paal. marr daar raren
weinig reecties op gekomen. Bewoners dachten: zo gaat dat bliikbaar
lk hrd nog riet meegemaakt dat zoï paal rvordt neeryezet ,net zo
neinig orerleg. \rij dachten rls opboumverken dat er or-erles had plaats
gevonden buiten ons orr. Er was z.ll.s een Opzoomer íeestje georgrni-
seercl toen de paal was geplaatst. Pas later bleek dat er veel weentand
wrs. De rvijkcoórdinator heeÍi toen het boetchlccd àangetroldtcn.
Dc dcclgcmccntc wist ook nict gocd rvat zc mocst docn.

Het is eer praàtig basketbalveld, maar ct gcsdrikt voor jorgcrc
linileLer. Hct veldje rvcrd vooral gebruikt rloor longeren uit de Burgen,
die tot's avonils lart doorginger. Lel&cL stuitercn niet zc,'n bal naast
<1c eicer var je rluLe ltoopwoning tot t\ee uur \ nachts. De genoedcrcr
liepen hoog op. Er ontstonden twee hampcn van voor en regenstandcrs



!àn hel br\hetbrl\rl.l. N1enlen \'rrcLr n.r lier rre!..ti.rrnje re, ..n
beette op één Lilrr err toen bego rre| ze re lirolfti o.r .Lle sf.elpLÉt.

\\'e hebben toer rls Hortengroep gezegd:re houden ccn cnquctc onr
de meringm te peiler er darrmee grrr \r. d. b.( uin'onn;ns in. Op dc
enquete hlrm rv:inig re;pons \'rn ie 750 iomrilieren lorrmcn maaL
ól reÍ!9. F.rms geen duide ilke L:it;hg.

2t)

De discusie over het basketbalveldje hccli gclcid tot tegenstellingen in
de buurt. Het conflict riep veel enoties op. Ecn vrouw dic in cle straat
activitcitcD orsa,iiseerde voor een groepje kinderen lceeg aDdeLe bewo
nen over zich hecn omdat zc dadltcn dat zij de notor was ichter het
plaatsen van de paal. Dat was niet zo. Zij had alleen gevraagd ofer geen
speeh-ooLzienhs kon komen. Ze werd penoonlijk aangevallen. Zoiets
kan enorm escalerer eu er is jammer genocs een kop gerold.

Unru elrh is cnd ltl02 ,lc badrcrb.lpiàL nr.qli.LrJJll. Op dLc plch "tcor spcelplchrc ransJe..ll r'oor ku eren. De lonsrLtn zLrnurL rlleLs
reLtrokkeu Naar aanlerliLrg r.u rle cnquete hrdlen re ur ccLr Lrreiaerr
de br',nrLs ge'Lrrgd oide brJretlulpll nLet in het \.rn Tllenplutso3n
lerrgezet lorr rordcr. D.rrr rs ruxrte genoeg. §re kegeLr ,laer drrecr
heltige negrlLe\e re;r.ne5 ot. §t llLr)rer daar nu r,et meer op terug
honer Die plek rs gesclr.rft.
De lorgere,r d,e hnmer ba;letbrller io de I Iorqen hrrrrer uit de
Burgen ef l)irddef ee,, dorker 1leurtle. \};i hebbo, orenvoger on Je
br;ketl»1pr:1 re r.erplrrt,er nirr de Burger Drt hebber re riet ge.1lr
orrdrt we larg wrrer drt le dar "eer al cLie ne,rier ot or,. nÈ r

De pral hebben rve opgeshser blilvofins.o,?o ri. \tstir en die
moeten re nu ergens rnder; slijten. Nlemmd rvil drr ding hel-nrer.

Ruimtc roor dc jcugd
Zui.ilviik r'reurdoiÍriei.lel; Lr'. \'eeL oud€re rur..hLore Zuidsijki,s
nrctcn nirts hcbbcn nn Àntilliun.e ol \Luokkaanse jongcrn dic
orc,al ,ondhrngcn Hun houding i;: onzc jonscrtn docn zoict; nict.
dic zittcn op ccn rcrcniging.

\\'. h.bLr.n ..n \r.rhsro.p 'b.\p..lbàrh.trl s.lormd ncr dcclscmccntc.
ruurgr4oratr, Thul Op Strart 1()S, ongcrcmcrk. Spon in Rccrcatic,
opbouÍn'crL(.n b.(on.rsortrnratlc. Dc wcrkgLocp mo.t bddlLr.n rarr
sp..LpLilÍdr roor roDseror en hndcrcn kunnrn koD.n xr de Íirlt.
§t -surLr 

y.)orstellen mrhcn cn icJcLccn kan .laar rlan uog ccn ktcr ovcL
JrcusiëLcr:. naar drn gaat er ccn beJun ralltn Jongtrtn noctin irgcns
kurrnen sptlen. rortbrllen oiLonnclen. Als r.t mer z,D allo cLlc jongc



.erl 3ar ell«rr tur blil\rn !.hui!.n rLs eei here rrr,lappelrs Lroct 1c
niet rerbrrsl zLp dat ze rcnclcnd rorr1o. Ze mogen nLr nerlrrs starn.
zitter oiLangerL. A1s zc op ccn brnlic zirLen bel1e,, omtoncmltr op
m.t de laiclil] re zitlen op mipr banljc.

Begin van dit jaar organiseerden we ecn wijk bijeenkomst, een jonseren
wijLtàËI. Daàr L-wamen volwass€nen en ook veel donkere jongeÍen, o.à.
uit de Velden, een buut waar veel overlast is. Aan TOS en het jorgeren
werL hadden we se!.r*gd onl de jonsercn zelrook met ideeën te 1àten
ko"ren. Lie6t een beetje uitvoe$are dingcli. Dat hebben ze gedaan.
Drie clubjes jongeren presenteerden op hun mànier een aantal voor
srellcD. Ze wilden plekken n1et doeltjes en basketbàlpalen achter het
politiebureau. een Looi op het Slingeplein en ecn plek bij de sporthal.
Er hwam veel commentaar van de vohvassenen. Hct was ee. conÈontatie
,* n. ru,l,o, ba te /-rdur,ke.. en zud ,c io-de,en.

Dr pLarDcn (rd.r nu !irseweÍk. §'e §.iLtcD c.D hootdpt.k en N,ee
stcuDpuntcn. \trd.r een voorziering op Jooplocarics die mrkLrelijk
\e+luíbaar ir. H.t pl.ir nuÍ de \{orgensrirlicrl zou c.n iderle
plek zLlr (anr cr zljn seen directe onr\onen,lcn cn h.r Iirr LesenoleL
jorgerensoos dc lhocrix Her roorstel rordt nu in .1.1ïc.1, selesd onl
driisyLrk t€ Lirs.n bij d. poLitiek.
TOS heeii op L1e coniputcr een plrnretle roor rcr hooi h clkaar
geknulsrld. Ih nht mc sancn nreL TOS !oolrL oF hrt schcppcn nn
goede rooru.ruden roo, h.r b.heer l.rn ee yoorzi{Dg Dc wiikaserr
heeit toegeze.sd dat dc potrtie 's aronds onr Lalielidc kooi kan risluiten.
Ilij elle sptelplek r een bchccrsroepre rodig dat titrnrprcckbarr i;.
Er nroet u een berlurr wordcn genomen. FIet rs in Zuid{irI ..n beerie
zo drr rls je maar hard Locpt cr rltijd se1 lemr ,l L\ Jic ciD bcnuit rerus

Bij de jongerel rLijLrtafèl zat ooh tcn groep ,'\:rtilliru \e jon.scrcn Íen her
Borneveld. Het is drrr ecr grote punhoop. Rrmei nonlen xrge-lootr1 cn
cr rvordr gepoepr en -geprrt n porti.li.n. Onr riet Íerd\ Dieu\- rem.n
tc loever plrrtster ziiLr ponlclitn dlchrsernnmÈrd reÍqjl er nos m.nien
in hct blok rvorer. I Ier rmbulaDr roDg.r.i(.rL drt mer erD bu5 op pad
gaat.D TOS hebben drrL ru een clublc tc prkker drt ze zo r.er hcbbcn
gchrcgcn drr ze één rrorr<l u dc Írel n r de soos ga]n n dc lhocnir.
Z. rïild.n s,Ds eef o.deLhonren saar zc l.hker Lronden chillen' zorls
ze dat nocmcn. Àls het slecht reer r zrtrcn zc nu ir de portiehen. Er r
u de buurr nier direct eeo or)drrkoDi.n loorhinden. .r.riL er Ls rrL dc
Phoenix. Zc mocsrcn diaÍ lieelr '!onld seHcrlr ci cl]l is geiukr.
IIet .onta.t D.t .li. grcep werd gelegd door hct longereiweÍk lan de
bus en door TOS. H.t lorge]t],reLk Qn .le fhociix orgariseerfhurs
krmeLbijtnlomtcn . neL x.lillteÍen biDtDshuis Sinds kort glrr ze
ook de Írààt op om r. kilker wrt er 5-ebcuLt op rcr.hillerde pleLJr.n
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\lÈnse. .Lii L,irloÉrÉnd b.zir ziji op srur ii Zui.l1ÍiI zirn d. lOS
me.L..eÍtc,. r..r d. or3e,e groe;., ni n collcsi op!ouBÍ'.nr., dic trcr
LcciLurhcidspro crt doit n dc Burgcn cn dc \icldctr ctr d. Í'ilLresent
lor roo, kon,pccLdc ook h.t ion3.!.n{.rI 'rn .1. bu! c.!r b.lansilLi.
roi. nur dc bL:s i; rrrl<ocht arn Írth n,r ChList. EL wrs gmt onJcr
hourl nodig co dunlor ontbr.k.n d. mi.ldcl.D

\iris i.,y i! TOS Ë.!raÍ in ZuirlFilh tn he'rLtn [t Jc TOS clLrb sc
1onnd...D rsosi..h 01.d.s \an d. r{scliLlL.rd( .lL:b. dr nct rongeLer
t nlltn htl.bor. DraL,roLdor ri.pLalrn grnrttlt eu Jrr r erLrt goed.
\\-r zicn clliaar naarCelLlhs. Aan dc hrnrl rrn ecn rtoelLrÍ in .er looÍ
5.ugdrlst rorrlt btlielitLr oiieJir z!11 \trlt Lriifi Serlrrn r §.t er lrt r!
I.L(omír. Her overLe_s rs rír goed. roer oegrn* rm L.r ZurdNrlLrle \.r
5lltrcrrrru orLlrt het htel 9n1,uch is. Be9rc1ierr rordt rer cL speelr
or rie eL ol aigrrt ,1e r"LjhrgeLu, terr opbou"*eLheL, Lret jorgeLe,,"eLl
oiTos

Bewoners organisatie Zuidwijk
De BewoneLs Orsantatie Zuidwijk BOZ was nogal besloten. \íe hebben
eer voorstel gernaakt om de stnrctrnrr ivat open te gooien, met de
vorming r.rn een coördinatiegroep van mensen uit de ver-schillende
werkgroepen wreruit de BOZ best.ut. Dàr is het beleic{sbepalende en
besluitronnerde orgaan van de BOZ serorden. nrel daarnaas( een kleii
dagelijks bestuur.
Naast de groep van de v,ill«vnkel, de redactie van'de Zjidwjikel er de
werlsroep huurbeleid, zijn ook aIle buurtgroeper verLegens,oordisd in
de coördinatiegroep.

D. ..rr;1,1i.1ins nn l.uurrsrocpir is ricur. lk bcn op hcr idcc rarL
buuLtgrocpcn gckrmcn rt dc rcrkgrocp.ligeliik. bcheer. een orerleg
nn dcclgcntrnrc. corporrtic, politie en bcroners Iien ik dur roo: hl
..rÍ l.ràn Íi. ik z..r 1.rb sd. Er zrt trr groti grcrp mer;:r ,:lir rlLc-
lraaL ov.r hur.iÈ.n !to.ptcgclprlttcn. \trd.. ilrm h.L g..pr.l,:ri.L
Hct blccL I rn.liri vijkcn o;. ccr ziltdc nrnicr ri gàn. OoLi dr dccLgc-
nccnr ron.l dat htt niit soc.1 ging. \\t hiDL-.cr bckcllr hoc .lrt mdrn
zou hururn IJrr r:s latrn rc zor3cn dat dc "tocptcgilr rccht gclcgd
(atr.lcÈ. diir ho.r.n (. Dicr urcn orcr ti rcrgadcrc[ \\l mocrtn ricl
nccL ranrllht rhcnhcn arn dc v,cirlc krnt nn l,ct b.h.., Dlrool
z1n le buurt..rrocptLr qrg l.ht. Z. o'crLiSs.n z.' : zsrn IIL;otr llL
!r di \\:erLrHroip JrscLLjlt! iiliclt dr !.iaaL Lrcl.cr. n.t d. \irkoo ni
tor r lr ,1e rletlgtneente, r'ooncorulcnttr ran \tÍie or J. buurtas.nt
Ool rr tor buurr Lreleel prLtrulrr L.czit rillcn rt ccn L.uungrotp

Dl-



heeli opdracht gegeven voor een soort nulmetins ir1 de Mare's, Rode's,
Hoeken en Voorder Er zijr da 144 Yererligingen Varl Eigenaren, soms
per poÍtiek geoÍganiseeÍd. Bekeken wordt o{de VVE\ beÍeid zijn een
15 jaÍis onderhoudsplan te maken. Als ruil wo en dan enkele bhnen
teneinen opgeknapt door de deelgemeente. Deze ontwikkeLng biedt
aanknopingspunten vooL de vorming van een buurtgroep in dat gebied.

Ander dan in de Horsten leidde eer inittltielrooL een keLrLmeLk \tr1Lg
V,oief in de I rge Sreinen rier tot roL rng rrr een befoneLsgroep.
Ii de,e buun met huunrorrrger is 1r:rg er slurt*ert r;rgebncht dooL
rle corporatie tegen een LJeire huLrfferhogirg Toer de,loten srrel
:." , "" - l' 3, , " !
\lct ccn andcrc grocp in rle buut werken re ru rrr het keumerl<
Vciligc \\/oonongcvin g.

Dc onnrild<c1lr3 van buurtsro.pen spo.,t ,nel het beleid rtr de
dcclscmccnrc. Dc rlcclscmccrLc (il icr 'omromirs rrr de bewoner;-
orgarisrtics Dc iomulc dic zc hanteen is 'vm tr.\one60rg.rrisxlie
naar orgarisatic ran bcroncr. Dc bcroncr;orgm;jrti. ,ou loo.rl .e.
tecilitcrcrdr cn signrlcrcrdc iimttic nrttcn krilgen en ninder moeren
pr o . r' , .D I
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Beleid deelee.reente Charlois t.à.v. beronesoÍgànisàties
Dc dcclscme.nte Chàrlotr iónnuleeÍte in i998 nÈtr§ b€lerl t.r.r. bewoncr
orgàiisitts. Staind beleld sefomuieerl n de noa'Bew
disenru,r.rijke dearortÈ uir ie82 *.a5 drr de (deer)s".".,rJ;", ";À 4,,,
ber.lesórsan*xti€ .rkent en tà.iliteiten Íe,{hrli. Dc ,roh bcvstigde de lhLtirl vu d. prcÈds,oepei \tadrr.,nictrÍin8 cD dc VÍorden"rs OrsrDisàrie
Sh(l\r.rni.rÍ.if! \rO v:f Iq7l
Hel qn ""'*cri: "(r'.1 door,le ste.leliihe opbouwserLthrelling -u«letachee, d
bij È.. LrcÍo!.sors.ntr.tie die furlse€.de rlJ ópd.rlhtgerE,: DÈze pirl.tijk bcgo.
r. hlcll.n Dà het de periode vàn de strdí€nÈnsi,is. met de ro.s..oincf
dir{entiatie vrn de bevolkhs en s,ot"
vdiéteit.D ;itiJttrdr d, sroEpen . d. Í.iiL.

De deel8e,neenr. Clànols ÍoÍnll..rde ln 1998 de volgemle uitgargspmten:

LItg3fSsl]!.r is dat eor be§,on.soLgànisr lvordt s*orn door een Ieelhcid' ..':.'-l-",.. f ' , - P- 'l l.\n.
\r ,, .., " " - ll

Het beÍuur và! de bewonesorsanirrie i' Í( ccntr!lc !!n( tri de viik i.rr de
beqorerderoepen) srnen rverrr;; 3!f hc( !i íind houàen oíwLbetiÈ, vrn rle
Irv,lÍe,t i. de "ijt. Ko,tonr, lcl b6t!u; niet ae nnToorlelijl naaL rvel rarra
B€! raf dÈeelrlc i.llvncircn.

H.l Lrcstuur !h een b$onersorganisatÈ heeft drn de volSe.d. lucllcs:

', ,,,,,,,.,i. | ,, ,,d",]
.,óDDU, r I o J-.o. go1 i

d lE', '" b,r \1,. ,., | , '- l-
b.roncN(a@por) idireLerr oa\ zelfoplosnrsen en eeÈn un tc dragcn
h( ln nnrnsrfuai nrt vernhjll.Lrde krde.\ zo,.ce! roor dc bcschrljriigÍin het ÍiiLJ&nr.t
.o i i, ' P ' 

';i ....,i .tl,- i ",1-" L
h- zijr rr ftn .tfff;nlna.r de deelselreeltÈ infómatie nret brensen
on leÍon.Ff.rnl.ltàde d.rdlverlelirl eer ltans te seren.

Uit: 'Orcr LreÍ'onesorgdrisàties en paÍi.ipatÈ in Cl,rrlor' ll.lcidsiolllic
dcelselleente ChrLlot, 19981

lvÍrar de deelgeneente wi1 dirct mct rle buurtgrocpcn onderhmdeler,
Ios vrn de l,ewonersorgalrrsatre. Ik heb .le buurtsrocpen bemrt binren
schaxld binren de bewonersorga satie zodat dc BOZ krn l'urgeren
als piriphr vàn rl die losse clLrbjes. De buurtsrocpcn zijn deel van één
Lcwoncrorgrnisatie en het bestuur cn de coórdiniticsroep bekiiker r;rt
n hct belang var .le wijh rs. D€ BOZ is .le spu in hct web.
Vesda n daar blil mee w:rnt de .oLporatle hcclt b.hoeÍie aan ccn
gespreksprrtner over de herstr:cturering. In liet kentcam Zuidrvijk,
het overlcs over de herstructure rg er de dtvoerug van dc \íijkvisie
var o.m. dcclgcmeente, corpoÍatie en BOZ wordt om standpunten
gevraagd van cle Lcwonersorganisutie. Lletzelíde gebeuLt bil ovcrlcs over

Vrn oudsher namcn bcwo.ers in Zuidwijlt actiel(lce1 in allcrlci ovcrleg,
gen nlet co+or.tie cn deelBemeente. Ze gingen drar vroegeL bijvoorkeur



Det neerdere persoren naar toe. Het js nu moeilijker on mclscn te vin
den. Na het vertreh ran de voorzitter i.en de BOZ neen ik dic taak iraar
en zit ik ln het kerntearn ret de pe( op vàn de bewoncrsorganisatie.
In de pnltijk rvordt de BOZ dus voor van alles cn nog wat aansesproken,
ondanhs de nleuwe beleiclíijr vo de deelgemeentc. Ze spreken rnet
twee tonsen. Waarschjlnlijk reet de deelgeme.nt. zclfook niet gocd hoe
ze het willen.

EL zijn SLote venchjllen hssen buurtgrocpcn. Mct de HorsteDgroep rs

rveinig be oeient nodig wànt dxt is ccn stcrLc srocp. Ze hebbcn ooh
een directe comrnunicrtieliln net dc dcclgcniccnte, naar er zit raee«a1
rvel ienand van het opbourrcrh bij. Zc zou<ler zeltitrndig kumen
tirnctioneren, maar zc rillcn nos steeds ondersteunhg van nij omdat
ik neet wrt er in dc rcst van de rvijk speelt.
Mrar er zijn oolt grocpcn rvrar bewoners niet verileL lconen drn klager.
Het kosn-ccl inspanring ora een bLccLen §1c te ottwildrelen de buur
ten en on de -qocdc mcnscn bij clkaaL tc brergen. Je moet zoLger dat

ge r'rr ',.r ,é por'"F on.'.,r""

A1s dc dcclgemeerte de s,erloíijze met buurtgroepen ordeLschLijtt moet
zc zorgen dat eL mecr tijd genNeÍeeÍd kàr worden rrr het r.ersterken van
dic grocpen. Zc humen niet volstaan met te zeggen tegen de BOZ: julLie
noeten omvormer. Ih lieb het daselijl§ bestuuL van de deelgemeente
uitseDo.lisd orn blj de BOZ te komen on uit te legsen wat ze nu willen.
Overleg van liet bestuur v:rrl de BOZ en het dagelijks bestriuL v:rn de
deelsemeerte heek de toezeggrlg opgele,erd voor ertra uren opbouw
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hr dc buurtgroeper zlt eer Turlrse m:reer er :er 1\lrrokLlrnse mcnccr,
rnrar drt z,jr eerlirgen. Het ,lii n,.ns.n di. rl irrei in de F; k roi.n.
lvleLr heLu ler e,r retrourt ze oo]< rvel.

De.ier,er rD Ce \lrrokklrse rereriging ziln herl rrrdiLiorrcL cn
1rurrer riet goe.1 Lun.rioneÍ!n in een burirtgroep. Zc rordcn ondcr-
ge,i:eLr\ïd.i iir.k.n L. F.iniS N..l.,laid5. Z. zincn bil crn brstLus
rer3rdeing tn hun rcrcnigirg \'lrrokkaans tc pntcn. Dc roozittcr dlc
,eli drie (ood.i NrdcrLmds ;scckt noct rcrtrlcn wrt cr gtzcgd ro,dt
Dc ,lntillrursc rircnlgug Kultrnnt is icn natrnLchrLt rcLcnigng ran
ill..n \ ioLnr.D Ein pur ktcL pcL ;aar wordt ccr donnoic.tinl roor
dc Èrnncn grorgani-.ttrd Bir J. \ÍrmldeeDs. r.roriging r het prcclcs
rndcrson c[ zittcr dr rroulrctr !r ..n ho.kj.
Dc cLrclgtmicntc gtbruiht clr Antilliaansc cr rli \laLo1J.aaÀc rcLtnigng



2t)

ali g.rpr.ksfrnne6 Z. Tegt drr dit eÍ olerleg is gettest nct dc docl
grocpcn, mur het l.urlt niet. Het dlerr roorrl teL [Sitmr.ti€. D.ze .tg]
lrLati.s zou.l.n rooriL dingen nroelen do€n Í.riL ze goed Lrl lrln rn !lat

r-r-r i"".
rhrr.e n.rantits willcr z. iis.hrkelen bil rlleiel beleid.

\lr hct project §tl1«rr in Zuidrilk hebbei we .ono.t ner .ieuw
komers en ih probter ool xi di. v;rÍ., te Íisei naar mer,er dle trt
mrir (r1Len do.n xr .i. rïiil<. \tcl rllochronen doen mee irirr hel
OpzooneLen. ID dc Kanpcn is ccn heel ectiere TurLse groep e n de
PLroeni\ zit r.r TurLír vrouwensrocp. \Í r acriev. .leelirme blinerr
de BOZ i\ \oor \.eeL n€nscr ..D rtap t. v.r.

Er lr rrlerlnr,rn,lg nolig. Er zit ru ccr nnmrlc onderteurirg op
nigrmteroLgarisrties rrn 2.; uuL pcL rtck. \tcl rcrdcr r1m her mrker
r.m..en rveirplrn eeLr t.rlrnersles. ccn b.sÍÍxis.n €en iarekenlis tom

BewoncrsondeÍsteuning en projecten
IL werL sirds I998 als opbouwwerl€ in Zuidwiji! voor 18 uur "retals taak bewonersondersteuning. Voor mij was liet terus naar de wijk.
Daaroor hàd ik sewerkt in de Basis Educatie.

Dt iaas nn (Jhriois' \\!lzilLr srs 'opbourwerh nieus'c sriil'. Dc rcleric
nrscr lcr opbouÍverl< er de bewoleLsorgrLrs.rtlc. N. s.\Íiizisd.
D. b.§'on.rj.Ísrniiarie íurgeeLde Lrier LrccL a1s oylra.lltsc!.r mn
hct opbousrcrl, Iiker lrr het opboutterli werden uitgesplit,t in
b
organi,aticsl cn prolecten srmenler rrgsopbouw.



visienoh Chariois' welziin 1996\. l- ^. -,:, J- I P l a.ó ' .,olbo 
'. \...o. ""1 ,_ _ "., FP l' 'r o 'È"1 l' "

:ebicdsacrjdnc o,$f isari..
De verlsooíscridrrc .,Ari sariestru.ruu, Í€ vÈnan.q€n .loor produ.tgroeptu.
Op, ' " ' " 'r. to , d,rb, r,"o.p Í , ,7,".1",,i.c ," ,

pr.bledr en óplo$;\gssestuu e NeLLsiize. Andere |rod!.18,ocfcn zij.
'r\.tn-iteiten.€ntn nÈt e{r àxnbóds*1ulnle dien(erlening en'lnlornÈ(ic ci
idr ei d,e 1 àrrqe ruu J ic krI -.' .-,.. "'t..P.., .'b C o'.' -."'-
derint r.n dc loslrlc t a r. opdmchqevers, renterking van sarrnrverkingsproces
rn eÍ Í., de .ertnLc írrin8.
M.b.t. let opLourvreLh rverd de lolsend. I$'allteitsv.rLrcrcrlfs bcoosd,

doorbrÈLten 'an eÈI1 te sterke onotiotrele band met bepàaldc khnlgrocfnr
en het rfbourver vh behngenbehrLtisinsspraL<tlikenl-...h \- pu lló l,g I :, ,,r" r.
.".1 ; .l .1,h". ncr|4 rc !, .rr,\rhe\

D rr or ,'',,," otlo f,''_'''_ D_ J'' .' pbó I.1,: | .1.r o '.;r' , .l ,o'-',,rè ' ,-
mig rrensroeren e...) er 'proie.tmede§'erker' (seri.ht op projcctcn sancnlc
vingsopbou\ opzoomed e a.)

Ui1: VLsienoa, Cl,rrlon' w€lziin 1996.
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Àctiritcitcn op prolcctba.l. xr Zu ,ïlilt zirn Opzoon.r.r YtLhon n
Zuidwilk, Lu,rtbcmirldclng cn tn Leeibaarhcrlrpr.rrc(t Lll de Burger
.n d. \'.Ld.n. Ír'.. Luurttn raar htltructLrrcring p1.ra« glt.ullcr.
In dc .tcigcrs start hrt proic.t \VoonrÈprah.r m (L Hoge Hor\ren.
Opzcr is om ptr portieh ailprahen tt mLren o.eL lioe je Lrlet eLlerr en
m.t d. buitctrruirnti omsrat.

Ern untal prolcrtcn {L.uLrnbemdrlelng, \\:ellion in Zu §lti) rordl
grihrncicrl rloor ronng.orporrtL. \:iÍr, r,r een LcÉrlrrrhe $!dset.
Dc riDJD(i.rng \ Ir d.ze FrLrre.reLr lootr !r ,le Ltesoriersorgiriirrtie
DLt gclJt ooh roor htt lrhLLtu 'I be"rreLson,lerÍeufrrg isrelnrtLfI
§-oIcDr bii hÈ.nr!rrurerDrg\f r.jeitir

In Zuxlwijk beÍrrt €en aprrte stichtrng OpzoomeÍen. In de stjchtjng
zn een clubje mensen dle van oudsher Opzoomerr.ti\.iteiten doen.
Het storrd lange tijd 1os van de BOZ, maar inr ddels bestait eelr

.l be ee .. J'u',se,,' , '.b, l,"l-, v1O oo,'-.
ilet rs eel leuke rnethodiek maar het irerlrt niet meer zoals h€t behoort
te werker. Mersen honen een bon krijgen rls ze een activjreir doen
maar deema gebeurt er nieLs meer De volgende deg ligt er rveer vuil in
de íraat en een hrl1.jaar lxter moet je nos àan bewoners vrasen: zouden
jLrllie rlie vlagseLjes die in de bomen hangen nieL lonnen reghalen.
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Mijn taak als opbouwerker list vooral op het voomaarden sdeppende
vlat. Ik zoek zalien uit en ik kijk wie lh er bij moet halen. Het is niet
mijn rol om te werten met de jonseren in het Bomeveld. Mijn taak is
on te signrleÍen en te zorgen dat het aangepakt wordt. En het is mijn
taak om te zorgen dat zo\r TOS-overleg van de grond kont en dat het
goed ftinctioneert. Ik sa niet om elfuur 's avonds op de fiets door de
wijk om te kjken bij een baskeLbalveldje.
Ik heb wat gelezen over de presenrie-benadedng iraarbij een werker
onseveer 24 uur 1eeft n1 de wijk vaar hij weÍkt. Zo'n tpe opbouwwerker
bcn ik cius niet. Het werk.lat ik doe ligt op het overleg- en netwerk
Diveau. lk pÍobeeÍ bewoner daarbii te betÍeLken en bii de BOZ.

MijD collesa die opbouwe* doet voor het 1eeÍbaaLheidsproject in de
Bu4en wcrkt wel op straat. De verchillende gÍoepen waarmee we wer
ken lopcn naast elkaar. Maar soms botst het, met de club Antillianen
và11 de RinselbuÍs b.v. Het h daar een vreselijke puinhoop op straat en
je struiLclt over autobanden. Mensen storen zidr daar aai. Ze vinden
het gajus dat daar zit dat moet oprotten. AntillitÍen sleutelen daar veel
op straàt en dan zien ze mijn collega gezellig praten met die mannen
waaÍaarl ze zich zo ergeren. Ze vemijten hern dat hii alleen met die

tlet opbousrr..k heelt leÍscàilleldc tak.n die ,ret lllrnral d.or àén
persoon r.enuld hoeven te wordcn Jc hcbt eer lpe *erLrcr nodig die de
Ír.rlt op Fr.t .n ..n r_Ípe rveLher dat ccn beeLle de grote lip h dc .:rLel
houdr. In prncipc is dar eerr gotdc conLinetie. Tea Neri( §arbi t:,-
sLhrllerrrlt kwrlitcrtcn rvoÍden beDut is b.langrilk.

Ik ben roorrl ccn grngmrker ILr Lrecm hcr roorrouÍ bii !1. \onnlrs ni
een buungrccp oi ccn prelenrieproie.t II l<iik iurr de s.rr.n 1rli.n .n
spring rn *rar ccn vraag ligt. A1s iets op 3rng is zer ik l)er \.g b1 ..n
b.foier oteen (olc8e

lI probeeL eel brccd takcnprkket tt houdcn. ncr orrlertruntrJt.
nhoudelilke, ors;Lnrrtorische er onturlhcling«aken. De rirrhÍillLng'in
ecn bcrvoneLsonderstcuncr is iomreel mnleL brccd \\it je .rlr op:our
rcrkc r'b ervoner ronrlcr.tcur er rel ofliet mag doer wordt soms rlrrl
\Lor.rctiriteiteo als \ïelkom in Zuid*ijk en Buurrb.nrjd.ieljng iun j.
go.d prole.rmede$erkcr Dzcuer. \laar in licrsrr.Lcrurerings"rlker r
ooii oud.Fers ilgen)eeD opbouÍnrerk nodis



1.2 Frank Boerbooml. Opbouwuerhers lopen niet mi ladders

Fnrk Boerboom rerLr siids 2001 ii Zuidwijk en f.ndr.cht roor l..tl
burheidsprojecten in rlc Burgcn cr dc O*cnisrbuun Dunoor ras hij
o.m. rerLzun als jongcr.nw.rk.r.n sriinr.d.\ï.rkcr bil ccn rstclluig
ro.r soriaal .uhur.1 \r.rk.

'Overlastgestuurd werker'
Dc Burgcn is een sloopbuun waar medio 2003 de helli van de woningen
lees staat. Een aantal Ílats wordt tijdelijlt verhuurd. Ik richt me als op
bouwerlter vooral op de nieuwe beivoner die in de BuLgen lsamen
woren toen de buuÍ al irerd bedreigd. Het zuidelijke deel wordt pas

sesloopt rond 2008 er daar woont hniddels een heel anden populatie
dan vmege! Det veel mensen met een Caribnóe achtergrond.

Ik Írltte hier Lr] 2002 mrt eír leeib.rarhe \projc.t. FIer L\ eerr ertr.r
rrestcrng rD Lle rleelsemeente ri opbou""erh om rle lecrLrarlr
1 I 5 ,r
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I ler bennj,len raLr o\.enl* rs eeLr centrli doel iri ,1,, eLse betrokleneLr.
FIer rLgenore beeld Ls rlat de buLLLt verlocrlen Lrer rle lonst 'an de
rieuÍe be\ofer. \tNr.lrtirg nrrr let olbous,eÍk r, oni iirirr iets
aar te doeLr. \\it ik doe km ie rlus oreLl;;tgestuuLd *er|er Lroelren
A1s clit het enige doel ,ori ,iln ?ou it er.jjs otbounverkeL niet r:n
beginner. Nhrr rls je rrn de s1:g g::t in zo'r trL,u( to.i ie i,reresir te
rerchijrselen Leger.Je rren heel trnder. l.eftorin.. àr. Ik vind het
boeiend om te zien hoe deze trer;er et elkarÍ o.isiin er om la
1e sxrn wrr de Cr.ibis.he.ulluur kJi blidnsei rlf de \edeÍlindse
srnenlerin3. !ft1k. \ru,den iirn ii .1eze gemeerschrpper betrngrirlr?
lk streelwe.terzijds bcirr.Lo.dins nr rtri de Nedenandse er de
Crribische culuen.

Bli .cn proi..t als dlt kdjst rc noolt ccn wermc ortrdrrcht. \Ik heeit
hct werk ccr tijrl stil gclcgcn roorrlrt cr icmrnd opgczct rorrlt dic drn
n..r opDi.uw Lr.Sxn. Daar kont bil drt dc onmilkelirgcn in dit soorr
buurtcn heel srcl gaan.
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}ij deslaesearch naar de inzct in dc afs€lopen drie jaar en onderzoek
ya]1 retwerken stuitte ik op ecn namenlijsr vrn eer sroepje t eFoneÍs dat
jaaÍlij1§ op Konhshn«1ag een Íècst orsanisecrcle op eer sportveldje in
de buurt. Ih ben rl die mensen aÍlegun. Hun rcrtie was: we doen het
niet meer', er zitn a1 veel mensen iresscsaan, wc hebben seen zrn meer.
Dat i dus de verandertus v:rn rle buun: zo'n nctwerk n,ist un,iddels de
airLlíuitrrs bij de buuft eD het Íèest iQn nict mccr sevierd woÍder zorÍs
vroes€I. Een Ituningiinedag zou nr de Burgcn warnchijnlljk ook nu
ives een succes woLrien, maar de mensen dic cr vrocser bij betrokken
ivarer hebberr er geen plezier DeeL nr. Ik ga drn nict ran een dood

lk hel, Ír een a.deLe ichtlng gekeker cD coutact gclcgd met een
sroep bewonea in de Rinselenbu18. Deze stEat bleek ccn klcin Ieeí-
semeens.hapje wDr mensen elkaar steunen. De Antilliaanse .ultullr

Een deel vxn de ,org voor elkrar bestaat uit sleutclcn aan autot.
Mer Antilliàner betekert minstens dre auto's. Een Anrilliaan moet
riclcn hebben om contacten te kumren ondcrhouclen. En als vrouw
allccn m€t kindere. heb ie een auto nodis om maL de Aldi rc l<unnen
cn dc achterbak r-ol Le gooien. De mannen happer de auto's graag op
voor de vrouwen. Op die minier kunnen ze Det e.n laag nikomcn roch

Dc hele wijl crgert zich sroen en geel aan het autosleutclen. In dc
prahtrjk blilkt hct làstig om daarvoor normen te fornulercn. !íat tan
rvel en irat liet bij r toslelltelen? Racen door de straten is gcvaarlijh cn
haD rlus niet. Rribbcrstrepen op het asfalt en nkende banden is Diàcho.
De namren slcutclcn om de rutol rijdend te houde]l, maaL jonge gasrjcs
ontlcnen liun idcntitcit aan een oude BM\í die uit elkaar valt maar no-q
wel I43 PK heeft. Zc probercn in de bjnrenínatjes uu hoe meL je bij de
veLkee$drernpel huDt komcn. Nieman.l jn de buuLt vrndt dat racer leuk
maar irls een Lritlaat vm ccn ragen kralt zetten bewoneLs dle er \ïel \reer
o d€Í. Ik ga da.r dan ovcr praren en zeg tesen ee man die aar zo'r race
bak klust: wrarom iloe je dat, je lroet re8en die saÍjes zeggen dat
ze ophoudeD Dct racen in rlc buurt; iedere keer a1s ik het piepen van ban
den hoor n eer ivoonbuurt mct kinderen schrik ik. Dat prldrer ze dan op.

Cev:rar voor londeren ls cen duidclilke norm, marr sorrs is het moeilijkeL
om een sedÍassresel afte sprekcn. Oudere Zuidwiikers klagen dat
Antillix.en met hun auto\ op het gras gaan staan bil het voetbaheldje.
Dat hoon riet en eL ziin alleLlei verkeersbclcnmerende maatregelen
scnon,en orn dat tesen te gaal. MaaL de mcnscn die drtrrover klagell
rijden zelrwel oveÍ de Íoep tot voor hun huis lls ze n;Lar Aldi zip ge
wc.st ranr hun stÍaatje Leek gccn dne.te vcrbinding rnet de doo]3rarde



Zorg voor eLhur bet€keDt m de srrirt ooLr zorgerr \oor elkr.rÍs ki Jeren
Ër n oror ren rluaL onrl'r die krrderer opunger zocLrt de moeders
kunnen *rLl<en. Zo hebbeLr kndeLen een gerl. re* rls ze r.lit ;cl,ool
Lromtr. Dat i\ eer grote Nrrrde
AndcLs drn ir de Osenilseb!rlt zirr r1i de RingelenbLrrg ook rnner
.uuwezlg. Ze sleurelen €n ze ors.rniserer ook 1eu1r: teestjes Zr hebber
Jrrrln een ei.ser rol, net irLs de rLouwen. I let ji een heel r.1iele srÍri1
rlir rllr nogelilJredeLr benL,t \rl hei Orrzoomeren
Er rvoneLr ook andeLe ratroraliteiren i. L1e ÍÍrrt. Een moderne TurLrse
orrn die Ler rllen,arl ,nrzlet er ler eer 1er1<e ;rmenleving !lndl LÍrrr
lrenrer ivat net elkaar hebben.

Er ziner ook rreemde grbbers. Een donkere rlertiser bil voorbeeld.
F.en airdige jonsei, nraar hli r;k i;.r hoos ei llr zich nrkkclilk bim-
rloeder door mderen. Hil §iL grxig in de groep ziin en luL zich din
reneiden om dirsen te doen die niet kurnen. Als hil ccn sroeplr lien-
.ien ov.r.Le !loe, heeir gun ze un de zuip en sooien ze de tJesjes en
bliLles uit helaam op sraat. Hijvordt drn unsilroktn tr bilooii
zijn leven te beteren. Drt Sxxt d.n Í..r ..n tildj. go.d.
ln r1c oscn nn dc oudc Zuidwijkcrs is hij ccn criminccl Zc zicn hcnr
rls uitschot drt wcg noct. Merr hct r gcwoor ccn goudcn gozcr At lc
hcn wrt vrugt doct hij h.t yoor t.. i\Íaar hij jt.rat nicr zo stcrk in zijn
schocnco cn hct gaat dus ooh wcl ccns nis. Dc .trut rormt ccn ncnrcrlr
rond zo'n longcn. Ook d. buumo w di. Íen c.n andcrc cultLur is zicr
zijn positicvc lovrlncitcn cn rls ircr nodis is Fil zc ooh r.cL ccns itÉ door
dc rinscr zicn. Hij homt uit Aiiil;r. maaL § r mctrs.D 1atrdaatr Lrom.n
r nlet zo belangLilk in deze street. Ooh rlc Kupr:Ldincn cn dc
Antillirnrn miren hccl maLdreLiih. \'Íirn ndmLr is drt zt rcci ondc,

Vonc jlrr rtr!,rÍieLr ze b,j een Ofzoon.rr.oe ,1. strlr net 
',1aggetles

en bl.,emen §lt Dnj berrtt rvrren ze de mooLst rersierJc .tr:anan
Lreel Rotterdem. AlLeeLr, ze ruLm,len Lu het licst de rlaggctlcs nict op.
Op de \eLsierdig if [Lnr '"es ]ret getrr mooi '"Èer en ze rullen h.t tè€ltjr
ir reprernber nog een keer oreL doar. Dan luu jt Lie 'Lggeics tlus "el
Het is rltijd gezellig ir de *urt rls lret nrooi rveer rs. '! À\oLra\ §oÍlen
de taiils buiLer gezet er glr de m.nriei donrino speler AIs ze zin
hebben wordt de brrbe.rie s€hr.rld ei s.ran ze s.rrdie rje! rooÍererr.
\\ar Hollandes in heL ireekerd or de c:rrip,ng doen. doen zrl Lier Lrr

§.s. Soms blirlÍ h.t .lus Di.t zo DrrkleLijk.,m eor rrornt te Íel1e,l
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Na heL leest ir september mimden zc dc vh-qgctjcs ooh nict op. Dit zeer
tot onsenoegen ven de nerkgroep daselijks bchccL dic ccn schour deed.
Het ondcrhourl van dc straat is belabberd en het ziet er ranpzalig uit.
Er ligt een nix r-rn bestraths eD asralt dat na 20 jaar helenael ,erkoreld
x. Verkeendrempels hoefje niet aan te legger want ovcral zijl kuller.
Èn dan is er zo'n sóous, wmrbij bovoners or anbteraren dool de
nijh lopen on te tijlcer lioe de straten en pleineD er bij liggen.
De raensen die draLaar meedoen hebben a1 zo vmk gel.Jaagd o'er het
ondeLhoud van de stLart dxt ze darr moe van zil . Ze begrLrrren drn
oveL die vlasgetles.
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Ik had arn de mensen rn de straat dielsten verleend bii de oLcanisatie
van die tiree straatíeesten. Venolgens tvamer ze blj me et de vraag
ofer niet ergens een ruimte Ítrs i\.aaÍ 7e jn de winler domino liorrler
speler. Verderop is een winkelstrip clie grotendeels leeg staat. Een etalage
had ik il ir gebnrik genomen voor het earkordigen vàr àcri1-ireiten en
ik vroeg me afof het niet nogelijk was om een van die lege winkels te
gebruiken.

Als aangrijpinsspunt sebruikte ik Sinterklaas. Met cle vrous,er uit de
straat maatte ih een plannetje. Ze stelden €en lijstje op met kindcrcn
in hun straat cn dc stratcn daar om hecn. Dc hindcrcn hcgcn allcmaal
een kleurplaat die ze moesten inleveren bij oma en cLn mochtcn zc op
hct Sintcrldusíccst komcn. Maar ze mocstcn rcl hun oudcr mccncncn.
Zo maak 1c via ccn ldcin buuÍlccstjc ccn sociaal trchr.rkjc.

Aan ironnrgcorporatic Vcstià rro.g iL ofwc ccn Íàn dc lccgstaandc
winkeltjes londer gebruiken want zoh tèestle pasr natuurlilk itr geen
enkcl huis. Dat nioót. Aan hct Opzoomeneam vroeg ik venolgens
gel.l vooL meubilair Dat was goed, Daar ze stelden irel een i'oon aarie
dle vl.sgetjes Doestcn we-s. Je bent leuk bezis met clie srraat, loeeg ih te
horen, maar die 'laggctjes, clat lcan nict; daar ergcr

Een pioesle haalde talels bij het clepor var <1c clicnst Operbaar Ondcr
wijs en stoelelr bij dienst SpoÍ en Recreatie. De daDes gingen naar
Piel-íijn om voor een paar ccnteD kopjcs te halen. Zo liadden we de
spullen zeiívoor het bedras dit je ool kwijt bert als je het huurt.
Het ireLd eer heel 1eu1t SlnteLklaasíeest waaÍbli ik Srnterllaas nocht

Het íeest snerkte naar tneeÍ eD samen met TOS zirn we nlet VeÍla
saan preten oi.er de mogeliikheid om de ,rimte blijvend te gebruiken.
Dat kon zoiang het nog riet ivas gesloopt. De elelrtrische rrstallirtie was
cloor de bewonen al gereprreerd. De merser wann naar het sloophurs
scgaan cn hrdden daar de orderdelen gehaald die ontbnl<ei



Via de buurmrn hàddcD ze stroom àigetàpt cn zo was er ireer licht.
Lcgaal. zonder heL zcscl te veLbreken. Problccm "'as dat de cv-ketcl rvas
rvcggehaald. De installatie was rog wel in or1c. \restia wrs berci.l oDi er
rceer een kerel in te hangerr. Meer zc stclden als voonvaarde drt de wnr
kel geer jorsercnhonk mocht wordcn ofuitvalsbasis voor dc ncutelarn.

Toen be, it aan de ren gaa. hngen, irant ik keeg het benauwd.
Ih zis voo, me dat ik rnet her dasdcel per week dat ik Ler bcsói1d<hg

, I ll,'d , ':r
Veíia rvild. cer bepeÍkt gebniih. nct eens in de rveek domno en de
ardere wcck bonkunee e,, rnisschien ros etns een buurtvcrgadering.
Mrrr hct behrer van de ruimtc ras Iog zwal georganisccLd. Ih kon niet
tegen dc nemen rm de llilgclburg zegge : gr je grng oraar Dat rtsico
wrs tc gDot, er rls heL ms zou gaa[ ".as 

ik r.ennLrvoordelijlc

Ik bcn tocl gaan zoeken mrr medegebLuike*, o.r. bil cer school nsrst
d. wniheLsÍip. Scholei hcbbel vaah gebLek rrn ruimte voor ouderactivt
tcitcn maar orndat de helft van de wolingen rl lecg staat had de school
ruimtc over: Die r.lieger girg dus et op.

Bij oud en nierm -€r.lcn de ruitet insesooi.l op de whkelstnp
Een sroep Zuidrvijksc jongeLen glng r-auzen in dc wijh en ze ltozen en
buuÍ die to.l, xl halflees stàat. Alle ,rli1en ginecn er Lrit, behalve bij dc
nnkei *aar wij Sintcrldaas hàdd€n sevierd. Dàt klD see1l to€Yal ,ijn.
De rndeLe rvinkcls rveLdcn rlichtgettnmerd cn ili oro.Í dus snel ziii
als ire de ruimte nog wiklen gebruiken. Mrir ccD ÍeL londeLel sooide
ooh de Luiren in van ons wlnL(elti€. Drr w.rd toen c,oh dichtgetimmerd.
Het verhul 's,inhcl'was ihatnee over

Daarnr volgde stap twce. De Llicltgetinnerdc wirkels ",rLei geen
gezichr. TOS. v,ciaal c'rltureel werk. dc school cu liet opbourwerk
vitten het plan op voor een kunstprotcct. Het overleg daarover met
Vesrir wrs ingewildreld. De winkelst,ips zijr beiLLijGparde. en rallcn
onder een àDdere aídeLing, Ttrparn. Dic meldrle na enige tijd drt zij
nieLs drdcn met clie paLrden mxar dàt ze hct Det Vestia zouden bcspre
ker. Mijn Nggestie rvas drt ik het nct Vesti.r zoLr bespreken. Drt Lon
nier, dat dcden zij rveL. Je wordt daar dan buitcn gehoudei. Ik sa cr
toch achtcrau wart ander duurt hct te lang.
'locn kree-s ik te hoÍen: ee. r. giin geeu kuistpÍoiect doen op dc
Keycnburs Í,ant de rlassetjes zirD niet wcsgehaald op de Rin8clcnburs.

Ik rverl daar als opbouwrerkcL ook peLsoonlijk op unsesprohcn:
"iij hcbt ie niet aan je xlspraat sehouder wr t jij zou die vlasgctjes weg
iiàler."Je snrft njeL hoe hct wer1c, dtth ik dan. OpbousvcLker lopen
Diei rnet ladde1j o,r vlassctics res te hllen. Ik doe mijn stnrkencle best

JJ
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on, i.Í t. o,srtri\.r.n xr cLit buuLt. marr olrlic rLrgseties "orden \ves

schlld zrl mocttn LnijIcD. Drt tr niet rnirrr \rrrDtL'oorLlel,il<|eid. Het is
onrltrdcci ran hct procts.
ZcLi! SnterlJ:as. mu m.t,tezrg, haJ Lrog gezegdr lrillle nroelei Jie
rhggctles trghaltn. Drlrl lirt gebeurl. §it bleelr De be*oner1
ha lcn roor hct strr.rtièejt iemlrd ,)rer een Lrogr l.rdder opgesch.rreld

LrcL.lcr rlus ooh nlet. Dt berLorrers luddeLr rller opgeruimd bel,.rl!e de
rlaggrtlcs. Darr honder ze niet brt *eru,le Lrngen re hoog.
Zt hon.len .1at nict oplosser Her r ltL:l om er riefref blj te hllÈn
11s 1c tcr tèrs1e grrt or.rrmsrLur, m.rr 1,els noeilijter on te zegger:
]run je met jt Lr,ldeL honren *ant re rroeten .1e rroep opuimer

EL ortstonrl de behclelrilre sitlrrtie.L.rr TO) e.,1e school 3een kunr'
project korde,, doer omdrr de bewo,,es u! de Rins.Lburs de !hss.tr.i

lh heb \eL\olgel! ee Opzoomerpren,ie irgezet om ze zorer te krilgen
r."' :!, '" , 'rt

eer |ursterarr rverJ rLoor OpToo er Nlee beloond met een premic.
Reacre nr de be..,oners rr;: ,r1s cL.rt.Irrol-. hrn3t drn rloen wr hct.
It ber rerolgens n,et za rloor rle stmt seLopen om tc kijkin oihct
e.l,r s.1,ooi zou ,il. ris .1ie rlrsgetler er niet meer zoudcn hrnscn.
Ze lrrrmer rl rel tot de coiclu.le dil er bierbLikles. chipzrkjcs cn
\ririluil lrs ei drt re elgeilijk ee. i.h.onmrakrctie zoudrn noctcn

Dat i; eer soed idee, zei ik. mnt juLlie;ran bckrrd rls dc bontc horcl.
Iedereen zegr drt het eer zootje is in de ltinselerburs. v'. srin drt
ondnrien. §;e grrr schoormrker er irc rodigcn dc dcclgcnccntc,
vesrir Én.,1 die.LLrbs die rlrild zo khsen uir. \\re Lrrcn onzc soc.1c
Lrrnt 7len. §:1 rirmrnd mder in de Burscn doct rlocn r.ij tcl.

In Zuid(ijk r.rd oo,t d. Crocnc 1àmrL bidacbr. Drt §a, ht:1 grooi
opÈ.2.t. m.t rrm.n \risscn cn al Logirtich wr" hrt zo ingorillrl.L rlat
hct nict wcrktc. \\'i hcbbcn hct rat hlcncr opgcztt. els straat schoor
muhactic. nlr rcl 'rn.n mct C.!r..nt.\Í.rLr.n tn dc Rottb.
Dc rcric ircrd iiscnortn rncr ccn i.hou\ cn ccn buungtspLrh Dct Jt
essistcnt rilhcoortnr«rr \irc zcncn Jc .toclcn m rtn 1l»g on Jt Ldrcll
tcn ir dc stn:t op te nenen De hlenc rlnigtn s.oL'L.r r.L \ irholp r
.D bxu.n ze. §..1r hrrm .l. r.siÍon nijh.oóÍlhator Lrct ftn projtct
plan cr ccn "rhina ran dc rï.rtrzaiDnrid.n roor.Lc hontnrtt 1:rru.
Hil rloct d:t hcel goc!1.
Idrdrten dir u hct krirsgsprck urr.oLo h.rncLr taLcn het prLkeLerr
op rle stoep cn hrt ontbLehrn van eer sprtlpha« .oor kltne kndereLr
sr.rop j€ zL(hr loï hourler. Ier pLldrc rerl dc combuatie stnlkt
lltrr rle lnleg r.ur eerr spcelplaellc op rle stoep tn het onnogrlljl



Blj de ;.urp.rt rn de srL,rrtJeul.Luar\ rou iL( rcD Sczaninliihc Inpak
\rillei ,!el de tolrtie. Zri JnuL(. het onprilrig roof zr oDr da& t. rl.ut.-
1er. i.rr g,r ik srnreu rrret de íeutelarrs ccn rndtrc plclt zo.I.n. §riir r.
io 11: srmerrerkirg net de bL LLrt.rgert ran or crt gd zou D1o.r.n ziin i!
dil l. ii dÉ,elide ri. rling terlit. 21 sa.ur l.u soal.1.cr or ntt rlc rtgcl.

Bi ric.thoonnlkecLie hiÉ1p.n longeÍen mee mrr ae \l.rggcrl.s.
Bil 3cbrcl ran ctr hd.LeÍ §.r5 i.robitieh nolis or ttr gaarloDgcns
gngtn rn dc rcgrnpilp omhoog om Je rlaggerres ,reg tt hr1tr. Drlras
.lLrs .t. m.d.r.nring !.Lr de rongelrs 1 Jr st rt.
Er onrs«N1 ook brresins ro.d h.r sleLrelerr Dt iongcns lorrnin ir
tijdcrs h.r srluts.spr.k,,ie1 trli zi en e1r 5lerdr bii hun ruro \ han3.D
Ecn paa, niirl.n ricptr mi] eÍ bil o te zes.{e tl.u ri .iscnlirLr rcD
sleutclrumtc zocl<rn.'\\c zouden stl eÍSe s trl(rs \rlL r neutlcnt.t.
Z. \rag.n.r..n .{ntillilrse opr bil uit de strrar "ut zt undrn htr
§rl mo.ilirk om h.t z.1rr. orsrniseri. Ze ,oLLde,r her rcL huLrncn.
mru allttn als opa cL bi i;. 1k FisL rl hng drt opr 1,eel tehLrsnjh ir
bij het rclar hourlin vrn .1c ;trur. mrrr hij heeti g:e| zur on Jc ro-
.rntn.oorlcliilàcrl tt ncm.n roor il .Lie jonse.s I Ie r lL s nog 1a.tis
mrrL rlt btscgurg ort\t.rat. Op] Satrt nrer ?e 1lirí] r.rrr lrrr lil rrl
LeLpen.

Ergernissen en khchtel
De Croere Ton).rdo Lcri(Le r.tl goodr.ilL roor da ;rÍrrr De berorrer
dedeLr de c,utug ran ter opcD .1as n dc Krre surs. ee d.rsop\rns
roor gehrLrd,crpttrr En ..n ran d. Anrillir.u,;e mrnrer orgao,seerde
een roetbaltornoli trL dr buurr.

\bor drt toenooitje noJLgrlc ik ooh ccn grrcp c tr.1Íones uir dre irlrrj,l
kh3en. Ik lrd ze roor.restclLl on ecn groot bord re mrker net regels
loor .le so.rJle omgrls cn hoc laat hct's aronds rrrg moet zr1r.
1L wilde oot nn her teten r.an rir zc last lieddcn
D. b.ir.ier\ §rrei nru"elLjls bekxl om .Làlrorcr r. ]-.raren. Ze !inden
drt bcdreigerd. Il< moclu \eL bij li.r ni tlc tuin kom.r l. Telden:

."1,
Ili rvcct ondertussen nrtuLLLIIl zeli rLel rvlc jt n d. g]rei ,noel ho!der.
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nahen ran hrt prrlirro rrn ruto's. Àr.lcr on.t.trr.rir rïrs h.r onlbr€kei
,ru r eLlecrLcrrndrJ t martrt.{rlen. Uit dc drcussi. n.,d duid.lirk drt
|et rucer Joor ,le start t«l \.roorzarLtt door rorgtn. uit rndrrc strmn.

pl
Ze ziln brng rooL cordiclerr dle zLi zclinirr m.c, hrnntn bcfrp;.cr
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MaaL ik kan riet roldoer aan de vemrchting ran klascndc bcroncr on
elet; rrr te doen rls ze er zellniets ur willen rlorn LrchilÍ. lJaS.n.
Bij het ioetbeltoernooi strl ik een nn dc klascndc bs'oncr roor aan
opr die hrmburgcrs rtaat r. brkLi.r .n h.t rhàL l.urig rcrzanelt in een
ruilniszrk. H.t ..rt. dàt dic mclour tcgcn hcn zcgt is: ik h.Lr zo\r
Lrst un dat .trurtslcutclin Jc kuot 1c ool wcl prcscntcrcn. Jenk ih rlau.
l)rt kont ni.t go.d. Aimc opa, 1c hij3t ccn htlc ladng Èn or cr jr
hccn. \{arr opr hoort hcr ruÍis aan. E.n Hrin dDrs.tii r.prrer.n hlr.
is ziin LcrLtic. mur je lont raturrliiL nict op str:rt eer heel Lrotorblok
uit ccn euto hrlcn cn de hoppcn garn rhlhen. Drt bor iL( mrt ! ieris
\lier. zcgt hii er Li1. ih kan nirt sprchen roor ienlrrrd rrrlc[

-{llt khchtcn oreL orcrhst n de rlh uordur op het bonlre selegd !ri
rlt tungelcnburg. \\rr,1it urerrcu" ,ieed b,j 1,et roeit',1tneí,oo, s.berrl
n eeuer.:irlems un le reLhgLoep drgelrjls tieheer of ee, seoÍsJni
seenle rnarler Ilet rs eeLr reLzurelbrl lrr lrlrrl,ren.
Dc TurLrsc o»r rves httl Jrpper tc,eu zt raar dLe , eLgrJenlg , irr Je
reLhgrrep srrg onr de plarnrerr \oor de Croene Trtrrdo er Je ;child+
rctie roe re li.l)ten. Onr.r rergeen Lreel soerel ot-. rl1e r:nrilrer:r sltLu eiger g.urg.

De er;er uit de Rirgelenburg rtrmer de groep dle het soclali lr in
in de buLrt op gang houdl Ze oÍg;rris.r.n zo'n roetbaLtoemooi cn
mrken srmen met rle schoolrast eer qrcces nr het kunstprolcct. \Íur
het rechtstreekse rorLrct:net bervoners die LrLrgcn cn Lrsr hcirbcn nn
hur leelsrijl is hstis. De khses zirn ooLr nier rl; srocp arn rc .prckcn.
Ze hebben allemul hur eiger rerhlL. Durdoor kun jc nicL sczamcnlijl<
de probLemrn bespreken om tor bepu[1i normcn tc komcn.

Her is ook Lrsrig om mensen rLs grorp bi rlkur rc lrrcn komcn. lc bcnt
in dr rcrk dc hclc da3 ran hct hccn cn rccr billcn om ri;pnlcn tc
nÈI.D.r !r.n..n iin iin trtcl tc k,ijgcr 1l h.b Dijn r.rlltirL op.iit
punt ool !.È .tol. Ik ttrngccr als cin inioneticpunt.n g..ldoor
op dic manicr riis ih rcrschilicndc 3rocp cs n clt<rar. Drn hoci ii ootr
gccn pogurgcr nrcr tc riocn on zc stccds allcmaaL om tat.l t. tiriltcn.
Z. kom.n bil clkrer op hct nrmcnt drt..n a.tiritcit piaats l irnlt
Ontnottngcr rndcn plaats tildcns actiritcnin cn nict bll v.rgiii.rn1.scn.

De contacter tussen versóillende groepen bewoners zijn stroet. De
bewoner van de Ringelenburs zijn Diet sehteressrrd h wokgLoepen
over herstrLrctureirg. De to€komst van de Burgen is geen ondenerp
voor herl. Ze hebben ook geen band met de groepen die needoen in
het vergaderciÍcuit. Dat ziln vooral mensen die een nette buurt willen
en geen knderen hebben.
De onderhnge contacten die ziJn ontstaan in de stnat zijn heel belangrijk



roor hcr IccÍldrnarr. \\ilr 1c zou irilLen rls opbous\eLkeL rs ,:lrt Je contac
tcD Ji. mcn!.n hcbb.tr in dc saut blilen en drt Iel Lrier urt JL(rlr spàt.
§it ih problcr i. om ooh rcrbindingen te leggen tussen nlens.n !Lt
de !tr..t rÈ itutituties cD oLganisrtics in de rilLr ILr lunseeÍ dirrrrD rls
schrkel 1vlaer op hct -stLic.t rrn wijkScheer botsr h€t !Íe5elilk. Oolt

Í
cn lJar:hten r".er o"crlast.

Aaníuiting met de wijld(aders
Het profiel van een opbouimerker iD eeD herstmctureringswijk wordt
in mijn gev:l nogal bepaald door de nianier waarop je besint.le lest
relaties en daarmee ga je aan de gxng. Voor jc het weet is je das se1'uid
Er blijít dan geen tijd over om ook andere dinsen te ontwikkelen.
De proiectopdrrcht safwenrig houvrst. Ik heb daaraan zelfinvullins
Begeven en de keuze gemaakt onr a1s start op zoek te gaan naar de
mensen die Koninginnedag organneerden.
Ik besrijp nu beter warrom hun hoofd niet stond naar een reestje op
Konn,gn,nedag. De eengezins hursjes waàrnr zij wonen blijven, maar
deze zomer bleek bij een inspraakbijeenkomst dat ze nieuwe woon-
gcbouwen voor hun deur kijsen. Ze protesteerden daar massaal tegen.

Ik had die bewonea na het eerste contact li*s laten liggcn. Ik heb
weinig affiniteit met deze mensen en toer ze et neer geintereseeÍd
bleken in het orsanseren van ,ctiviteiten rn de buurr ben ik v€rder saan
zoeken naar een ander gÍoepje drt dit we1 wilde. Ik nisre zo de aanslui-
tins mct cer deel và. de wijk en vooral met een deel van dc vijldraders.

. rr.l',rer, oph" b-,re.e erop,,ooïe,en.!n nfl ipwo.p- -
nieuwbouw. De betrokkenheid van het opbouwerk bij de ldankbord-
groep voor dc herstructurerins in de Burgen is geriDs. Klankirord8roepen
voor de hentructurcing worden ondenteund door SteunpuDt lioncn.
In die gïoep zitten vooral mannetjesputters van buiten de buurr, uit de
Ho$ter er de BOZ. Daàr komt bii dat Vestia haar eigen conmunicàrie
heeft net bewoners. Als opbouwerkers merkten wel dat er iets niet
Boed glng n1 de communicatie met bewoners want ze girgen wel h«l
ers haÍd op de trommel slaan bij de inspraakbijeenkomst.

Behalve het langs elkaar lopen van verchillende circuits is er nog een
probleenl. Veel mensen in een wijk als zu;dwijk zijn heel ers gelixeerd
op hoe het hooÍ, en dat is dan vooral: hoe het vroeser was. Ze hebben
er grote rnoeite mee om de bestaandc situatie te accepteren. Ze blijven
zitten in hoe het lroeser was en ik heb ecrlijk sezesd niet altijd het
vermogen orn ze mee te nen1en er1 een volgende §tap te zetten.
Bij bepaalde groepen krrjg ll dat niet voor elLaar.

37



1.3 SamenvattinS en analys€ Zuidwijk

In rleze prLrgraaibrcngen rc crlclc gcgcrcn; srmen uiL de phktijk
"1,,,-,1

het beeld un orro.ilhclnËor r d. Íill
- de posuie rlxr het opboussrrlt in h.t Dàirs.hàpp.lilk.

krrclrren.eld
- srnerrlermslofbo'trr rond so(iaL. opgr!.n
DÈ citaten riir orrtleenll rir r! gcsprrH.rn mcr dc orrbous{erkerr.

Beeld ran on&.ikkelingen in de wijh
'l)e verschillende gLoefeLr (uurmer sr {trh-n l(,pcn n sr clkàr'
De so.iile werkel,rll,e,d rm Z!À\rrL x sciiismurttcrd cn cr bcsLIr
riil.urd 1usÈn Jiler1e Croepír be,rm De nccstc bcwoncrs rlic in
dc jrrer zesti3 in r1e wilk krvrrrel "r:lren zirr rcrtrollcn cn ccn groep
bliF.r ,oekl elk.r.,r of l:r de bescLrLrttng vaLr ourlrLtncomplcxtn.
KoopFoninsen in her l.irieLL\de diil \l1rr rl. [i]lt \o,d.n b.!.1kr d.or
..n n;.uir. koorkii(h(lseL sotrle groep. Buurtcn dic op dc noninarie
*un om gesloopL te rorJen b,edeLr. ti11e11k, onJtrlak arn rnccnlopen-
dc 3rocpcr mcrser die zirn r.rngrNrzen op soedhope hurrcsting.
Ondc, h.n ii eÉn srole sroer be\!ol)ers \rn C.rril.ischc rthomst

Yeel ouderc blijver hebben nesatieve beelden var nieLrwkomers in
sloopbuurten. 'Ze vinden het gajus dat moet oprotten.' Yooral hct beeld
var jongercu s nesatiel 'Veel autochtone Zuidwijkers moeten nicts heb-
ben van Altilliaansc oFMarokkaanse jongere11 die overal rondhansen.'

De §ijt bcÍxrdt zich in .en pírces !.r her\u,crLuorng dat nrar schrr
trrg zo'n vijfticn laar n bc.hg neemt. Delen lan de §ljk zijn rernicuB{
en rnd€r€ .leleD rcrpàup.r.n D. sochle (erscLlllL , buintn dc fi;h
neLreD tiidcn! lict h.rtructure.ingjpÍoces 1oe. Eír beclLl uir dt onr
rLitle[ngstheorit dLinsr zi.h op lrn 'onselij]re orltsiLJ,.LDs, nrt ien
'.enrLuni i,le NieuÍr Ho$t.D).D..n perirèrie íde BLrrgdr).

Eer r.rn de opbourLrLcrhers rloct participerercLe obsenrrie ir edr \rraat
ir de BurgeLr, een bLrurt Faar rccl ÀntilliDer wore . Illr nur:1.ftr h.t
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heersende rregrtie,re beeld var cle buurt. 'Hct is altijd -aezeilig N de straat
ils hct mo.,r $,eer is. \ Avorcls worden dc trlils buiten gezet en gaan de
mJnnen domino n elen. \íàr Hollxnders in hct wcehenrl r,p de canprrg
doel, doer zij hier op sL.aaL.' De opboumïe,ker treÍi ccn Henr leeË
seneensdrrpje aarr mrr rnensen elkaar stcuncr. Sleutelel aal aLrto\
behoort tot de zorg r.oor elkaar, er-enals dc opr-urg van Hnd.rer.
EeLr hÍkse omx ei een AnLilliaanse opa vcnullcn eer belargrijhe rol

r het socirle r-erbrnd ven de stnat.

Positie van het opbouwcrk ifl het krachteDveld
Samenlevinssopbourv in Zuidrvilk vn t plaats vanLLn versóillende
posities. On bil de beeldspruak tc blijvcn: één ran de opbou",eLkeLs
relrt vanuit het ccntrum, ccr arderc varuit de peritèrie. D€ taakstellj s
verchilt, ze hantcrcn uitccnlopcnde probleeradefinities en agendiri, en
richtcn zich op vcrschillende sociale groeper. De opbou"r,.eLker bewo-
nersondersteruer licch oudcrstcuncrdc talGn narr de bewonersoLeanisa
tie en lrisrintcngrocpen, de opbouwerker vooL het leettiirrdretusproiect
heeli tot tàal( orr initiaricvcr tc or«ild<clen rn sloopbuurten om een
rcdcliik lccÍkliraaat nr stanrl te liouder.

Dc vcrschiller in positie ran r1c opbouw",eLlcn zljn een gevolg var
bclctrtskcuzcn Í!n de hstellins c! vrn de deelg€meente als inmcier.
Dc bestaanrle tunctie van (wijh)opbouwwerher dre *,erkte in opdrucht
van de bewonersoLganisatie w.rd opseheven. Nieurve opboumverkiunc-
ties werden'bes,oreLsond.rsteuner' rnet bepeÍkte ondeÍsteunende laken
rair bei'orersorsanis.tie en rnisrrntengroepen, en'proje.tmedewerkel.
Het oprlradrtgcvcrschap van de bewonersoLganrsrtie vooL het opboLrr-
\rerh vcNiel. Ir plaats daarvrn krvrm eerr diLectere aanstlrÍing vxr het
opbour*eLk dooL cle imtcilins er de drelsemeente via projectplanner.
Een van <lc rcderen voor de herposuionelng van het opbouiwerk
rvas <le veLandeLrrg vrn de be'oltu sssam€nstelling. Het nieurve belcid
heeÍi o.n. ter doel om rlLinrte te scheppen voor heL aangaan ran relrties
met leLschillerde gLoeper ir de *ijk, nrrst de ondersteunins r-rn de
bewoneLsorgamsatie die wordt gedomireerd door groepen rutochtonc

De beoogde heLgroepeLing rs in de wiik omstrede,,. De beronerorgrni
satie llaagt over de beperkte ordersteoring raerover zc bcschiht. Dc
beironeLsondersteurer heeít kritiek op rle beperting van cic taalctcllug
die reinig ruimte biedt i.oor het ordersteuren vrn bcnoncrsinitiaticver
In de pralitilk verbreedt de benonersondcrstcuncr haar taakstelling er
ze r.indt gehoor bij dc dcclgcmccntc voor uitbreirling val de cipaciteit
var de beronerordersteuning voor dc ontrvildrcling van buurtgroeper.

Ook de positie rar .1e beronerorgrnisatic is onrtrcdcr Dc deelge
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mcinr. n.er\r irsl.rid !j h.t i.1.. \.n eerr.e nle bctontrsorg.urLs.ttLe
.li. J. nerrLfs nn d. lrilh (LtcguNooLd,gt er LriL dircct zrlcn Jocn
uit :rr:oroeiilLi. b.(otr.trsro.perl De Lretone6orsanisatir. JIDr
5.sreL,,J door dr bcrontrorJtLsteurer. zier dezc grocpcr r1s olderLleel
1lr .le .rilrLÉ b.lr.nrrort.rnr!.ro3.'ll Ieb de buurtgro.ptr LrtruÍ
burneLrgelrr d binncn rLr Lrc\orrerjolg,rfis.rlie 7odrt.l. BOZ Lrlrlr lungi
r{r rL rrfriu ni r1 Llic losr clubres. De buutsrocpcn zip Jccl , rn
tér lerore sorsrnr:tic. cn l,et bestu,.rr er de.L..rdinrtiisroeP.t.Lilef
\irt if hel tr.lJs is 1ar (lc r,1k. De BOZ i; spin ir hct rtb'
De b:sone,,ondcrstcur.r siÉnrlee1.Èn lÍee!Lr.hri3c hourlns 'rl ,1e

,leelgemecnrc. Dc bcronir\orgu r!r1le 7un !o,rnl ccn ricilrttLerle err
\igrrl.r.nd. tutrctic Eo.tur lilgen en mirrlrr mocttn optrcdeLr als

1ree t-.ui' nn Ctboo,rer \l.r.rÍ li d. p,rktil {'oLtlt Lle BOZ roor
tn elIs cr nog trt rrrgegrol<er door .it dtlgcnctrtt.
He.u conclusit lart rumte operr roor onrlcg: \1:rrLschrnlih "eet Je
Jeels.m..nri rilioolt n,et goed (rt z. §il.'

lJi bcrorcrsorgursatie hr rin.tun.r.tr alr..n lpur u liet ",eb
doo, Jc posLtit rlie La.u *orcLr rocsckind door dc rlttlgeneefte en de
§onngcorpor.rtre \-.-*ir. De BOZ nukt .lttl uit ru her KeLnternr

,1, " !
d..lgonccnte ír lreedt of .r1. org.uri!.1lor \rD ii bi\orersfiÍi.lf11i.
L-.il hcótru.fukmrg\Èojecter. Di BOZ bisli't orcr Je rLLer liri de
bu.lr.lrel roor ordeÍ(eurinr Í.m b.roD.r,paLtl.ip.tie dre dooÍ .iÉ
coLporatic btriL,1rllrrr rord.n s..t.Li.

De nr-locdLijke positie vàn de bcworersorsauisatie is tevens het resultaat
van cle lange tLaditie vrn georgrniseeLde bclangbehartisins \.rn huu.d€rs
cn bewoners rrr ZLrjdwjjk. De bewoncrsLaden vat de rvoningbouwstich-
tins werder de loop Ían dat proces, raede older invloed vàn het
opbouwwer( ongevomd tot ccn onaÍLanhelijke bervonersorganisatic
die een onderhandelinsspLaktijh onnvil&e1de rraar de coryoratie. Dc
BOZ verzette zich xrnvankclijh tegcn slooppLrnnen van de corporatic
voor cle HoLrter maar blcck daanoor weinig steun te kriigen r-an bcwo
ren. D€ bewonesorsanisatie verenderde daarop begin laren 90 van
koers en narn het initiitieftot cen brede drscussie over de toekonst
van de #jk er een ctitlcLcutiatie van h€t \l,oninsbestand. Dit resultccrde
in de \í;lkrric Zuidwijt clie de brsrs werd voor het hertroctLuerirgs
progremma voor de irilk.

Bewoncrogrnr:tlc u bctoLrerlondrrleuier h.bb.n zi.h rcrbond€D
n.r h.t prcgranNa voor de .emreLrrirg Qr Zuidrilh. Nlaar dic *euu
i" nier kririclJoos: NIcLrseI "lllen wel eer beetie diiiircntiatie. nau htt
untal hoopr.omr.rcn u de pl.rrrer i; rier ir rohoudin3 tot hct aanborl
!àr b.r.ilóàr. rLouDrSeLr.'
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[érr vrn de taher var rle Lewoncrsondersteurer is om op te tnden als
zrrlovrarnemer vrn dc bewoncrsorsa[isatie. Ze neernt ook tiide]jik de
positie van voorzitter waar na ziln vcnLck. 'lk zit in het kernteim met
de pet op van de bervonersorgarisatie.'

De beworersonLlersteurrer terhlarurr hct loooppunr nr 3eorg.miseer
Je betonersgLoepen en Lnstantics m dc Íilli. Dit is ccr LrhssieLre po;itie
in de hl,torie un het RonerJrnse opbourycrh, .lic tildcns de periode
nn d. rlrLs!eÍ,ieLLnjLrg ror oLrnLilJ,eling ioram. D. roird;ner!nd
(iikopb.usaveÍkeÍ' lrrd tot t:rrl !uen nrt a.tic1. b.§oners een
riikS.ri.h1. b.voieLlorg;Lrlsatie t rormcn cn n stand rt houdcr
dic tnngeerule rls onderhmdeliLr.:qrarnier r:n dc gcmrcntc n .1e sLads
rcmicuwnrg. D.z. fosilie *erd gescLrrlgd mrt rtgclgtring waarin dc
srn..ntc aan Lr.wone^ors irrrie per rljlt rrhrr(lr di. \.[nÍroord.Liik
nis loor d. orS.L,isrliÉ Qn de inspLreh vrr dc riiil.ScrïoD.,s. Dearro.
1or dc br«,ncrorgrnisrli. rrirsl]rarL nlr](en op tàtilitcircr cn prol'e,-
srDilc ondc,sLrLning. Ile opboLruerLrcr rer uldr ren ioo,dinocr.lc
Lol raaL Lcwonirsorsrni,rrie er de toegero:sLle brLocpturchrcn.
Dezr oPbou(T.rlprrkLirk Lererde een op orrrleLhandehig cn orcrlcg
gcriJrtt r.crl.tijl op

Dr te!.h.t.tc priltilh wis produclieihii ee| breel gedcckl progranma
roor'bou{cn roo, rlc buurt er 'goed eLr bet Lbru noncn, nct ccn
bnlerrlc or intc3rcrcndi kri.h1 irrÍ grore gLoeper bororers. Hct pro'
gLrLrlnJ voor hcrstructur.,i.s vri iroorl,:,sse \1jlen herti tchter ccn
àder lur.rLrrcr or i. s.ii.ht op eer !e nder|g r.rLr de berollongsrncn-
íelll,rs door de boul{ lin .tuurdere No],i serr rn her verlderrn mn .]c
goe.llope ronDpoorraad. \o.r eer deel !.rn de beron.í L oP .1. Lu
sere ren rr s.cn }.iaars ,n..r n deze wirte,, De bu<lendc luacht "anhet frosmDua r.oor diilcrcnLirlie en L\rgadlng !.ur !le Nonxrgaoorriad
is Lrir de rr van dc zaah bcpcrkL LoL een deelrrn de hu ise be\Íotr.rs.
De h er oner: onJ crsteurcr wcr kt un eer iieu*e !o.rle corhri€ ran
oLrdere besoners dr lang.r. rird ii de Lviik wo,,el) err nru"e Lc.'oner
rrr ,le reLrriturJc Hortnl.uurt. \tel be(orers rarr íoopbuuncn a1s

de IlLrrger \!Ller rhar iiircliik bultÉn. Ze ,irn ook ]liet.selnrerrs!..rd n
fr.ti.ir.roe bLi cuÍbou\1pl!nn.i.

D. splniiissrelderr r.r.{bruen dc opbourrverker"bel,orersorrJervruncr
ofereeí relle]ren rr.h rr Eén climcnt durin !omt het beptLlrc bin,lcn
de remrogen ran htt prosramna voor lrerr^rcrurerirg,vr.rmee JcL . . l. o U . !". r
bcwonos rorclt het progrrmn: rar 'upgr.r.1ing ni de w,lla .pge\.u iL\
'saD.rlr8 1..u de lrirk' door hct venvinLtrcn mr sroefei rieusLromer\.
E.n m...Le sfriolngs.eld liangt srncn mcr dc nreeshchtige opstelhig
\rr d. d..lBenreenle ren opzrhte ran dc bwoner.orcrnl..rre O\.rLe.s

sArvrIN!.a' r'N(; lrN aNArJ"sr zr-rDvl]r.



mel .i. Lr.Íutrorgrlisrrie rlicnt r oor rlctlgerneetrtt rn torporade r1s

legirincrn3 ran her b:1eid Il3clijhtLtiiil is er krlleI Jrt rli L*olers
orsrni.rtic oprrtrLlt r1, spr..LrbLii! \oor d. \ljk.. 1Íordt op.5croepe»
LL.t \.rbr.anrg. De mLrr.li Hr.Jrn drrrtoe ,iln ..htcL bepcrlt gezrer
hcr larahrtL r.ur lrer 1-.rogrrnna "rrrr)p beron€rpàticipatic ,rordl
sr'orsrei. De oreies- imLgrdtLt ult Lrr sluit l.orinrLicn reLstlillerde

Dr gc.!chttsre ;r::nringrcllcr LaLr.sef s:me. mc:.1c ttgtl1rte.li,rger ru;
scn 'tnchL1le,,de g,ocpcr !r 

'1. 
§rjl Dr r.nnd.ilrg rrn ie belolkins,]

nrJrstrjcJ. OoLr.lc pos,tit 'rr de berirtrsorgenLatii err de bÉNon.1s
olle:sremirg zio daar.rn een orlerdeeL.

Nrrst hertructurering vormt rvijkbeheer hct trvecde cerrtrale programma
purt r.oor bervoncrsparticipatie in Zuidwijh. In Charlots staat dit belielrl
r1s 'drgel;jks Íisiek cn socill beheer'. omdat het behrl.,e op lchoon,
heel en veilig' ook gericht rs op socirle nmtrcgclen zoals eer rctiviteit-
rrnboci voor dc jeugd. \íijkbeheer in dc bLecle zln voÍnt het undachts
gebied van rlc nieuw opgezette buurtgrocpcn.
B n"ogri o "rL. o,.r ri'q'r1'
effe.Len. Hct treld veel beworen die ontcvreder zijn or.er ontrvikkelingen
in de wijk cn ldachten over venuilug en onveiiigheld worden svstcma
trsch verbonilcn met de homst van nicuwhoners ln de witk.
Ergerniscn en klachten over overlast blilkcn geer producliefxan-
knopingsputlt vooÍ comnrmicrtic tusser groeper. De beelden ovcr el
weer hcbben een diepere worteling dan aanwipbare overlaí. Hct orgaDi
seren van bewoneLs op dit pro3ramma hen de aÍitarrd tLrsen versdrillende
grocpen vergroten. De opbouwerlieL vervoordt het dilernma als volst:
Je moct zorgen dat khgers niet dc oveLhand laijgen.'

Hcr tcgenstrLiLlige krfuLrer mn iollccnert belrrgefbehltigin3 r roor
hct opbousrerl. g:er rieu:.rcr'rhrlnstl. lltt opboLrsrrerk in RotttrJ:m
rcrloor net ,le komst r.r, 3rort gLoeptn urLrris.r.r:n hm, {,n..huld
door t ordrrlenien dl gcorgrnrtcLJc'Dclrlgerbehrrtiging op L-'a.r
nn on'rile.rr berorcrs lrn ltiJtn tot Lrer.ergroren..an tcgcnstellLn
grD rL\.r -sroetef bes oncr i h pllts .lr 'belmgenbchrrti3ng door
zdr'orgrnLrrrie' serd het lcidcn.l rorccpt s.urenlerirgsopbousi.
Opzoonerer werd hiinar de Lrcc* urtgesproLrtn uiLrlnLldorg.

lilarht.n o.er olerlast cn dc achteruLtgeng "ar de wljk kunncr opbour
rtLleL, r oor eer .lilcnua pl.ratselr Be" ofer mgcn crkcrnurg r oor
hur ergernir.cn cn docr «n cLrn op Jt lotLittit ln opbou,*'erlers.
7e rrgen dlmcc reah tcs.L,iltiÍrl,l i,,íemnrins ,rcr dc beclltn r rrr
rLrderer die zc hcbbcn. ',1nolL:urer sleuteler re:l oI. Íriàt.D !lun zLe,l
ze mijr coLlcsa sczellig prrteLr mer Llie mrrnen ...rrL zc zich zo ltt

43

sAMIN!§l1]N(r !N ANr\rYsI ztiIDv,J(



crs.r.n. Z. !.Firlei hei, dur Llii rlleen mrr dic ncn;cn bezig i;.'

Dc \lisscrjcs di. zijn bLllrer htrngen nà een Íraarrcc.t !r d. Bursen
lurjgen n ,lczc vcrlurdirsen een zrrre laling:r ,ro,nrn inzrr r:r ear
nuhtsÍriid wàerbil Lr.halre berouers ook rlrcre xrrtenrics rn he1

Samenlevhgsopbouw rond sociale opgaven
Bij de ÍaÍ var deze srudie íonnuleerden we een aantal'sociale opgaven'
voor opbouwerkers in iruurten-in-verandering: het ontwild.elcn van
sociale netwerken, het bevo.deren van communicatie tussen verschillende
bevolkngsgroeper en enipowerment. Op bast hlervan kuDnen sociaal
werken een bijdr:ge levereD aan programrnal voor leefbaarheid, veilis-
heid ell participatie rlie door andere partijen worden geinitieerd.

ln de praktijkbeschrijvingen Lo"ren tvee uiteenlopende cases aan de
orde van sociale netwerl«ormils: de buurtgroep De Nieuwe Horsten
en de straatgroep Ringelenburg. Het zijn voorbeelden van àmbachtelijk
opbouwverk w.rarh stap voor Íap wordt gewerkt aan het leggen van
contacten, het opbouwer en versterken van onderlinge relaties, en het
mal<en van veftindingen met de omgevins. De situaties en aaDloopinss
punten versciillen en de nitiatieven blijken onderdeel van bredere

Insang in de Nieuwe Hofter is een preventieproject. D.rara3n worden
andere doelen sekoppeld: versroten van sociale samelrhang in d€ euwe
burirt en betrekken van bewoneLs var de koopwoningen in deze buun
Lij de bewonenorgamsatie. De opbouwerker geeft aan op welke wijze
deze doelen worden gerealiseerd. Darl ontstaàt een cooflict over een
basltetbalpaal.'Mensen waren m het preventieproject een beetje op één
lijn en toen besonnen ze te knoldren om die speelplek.'
De opbouwerker neemt de ro1 op van crisisnanager. 'Iíe hebben als
Horstengroep Bezegd: we houden een enquéte om de meningen te peilen
en dàamee saan ve de beíuitvoÍming iD.' EcD sussestie in de enquëte
voor verplaatsins van de birsketbalpaal naar liet nabijselesen van
TijenplantsocD wordt door bewoners afsewaen. '\le kregen daar direct
hehrge ,5ar e'e ea.,:*ol We kunne dJ rr-n",n"- oprerus
komen. Die plek is geschrapt.' De paal wordt wessehxald en voorlopig
opgeíagen bij de woningcoryoratie.

De opbouwwerker neemt, nr samenweftng met buungroep en bewoners
organisatie, de verantwoordel;jkheid op zió om een oplossing te vinden
voo. het conÍlict. Zij zet lwestie op de a8enda van de werksroep
'bespeelbaarheidl een samenwerkingsverband van declgemeente,
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irÍrllingen, .orpoltLr er beroncrlorgriL\rtLe, cLiÉ mo.t b.Ldjliel lvirÍ
lpeellnekken roor LtL]xleler er jon3cLcn LrunLrerr komcn in ,1e uLjh.

lir rorrlt ccr rLscLrsie georganisecrl rusrerr roLLvrss.len .n tongeÍen
'Ari IOS or her lo.ge,et\ïcrLr \roegeLt o.r de lonsiren zeli oot met
ldeean rc laten liorner. I i.i.t.eD bcetie ui1Ío€rbrrc dugen.'De trijecn
tomsr §ordr eer conLiorruti.lan runr.htone bhnhc ZuidrL,jker en
,wrrtc jorseren. De pluncn roor ryeelplekkcn nr dc "irk '"orderrenolgtnr uuge§erkt.

Dc opbous*rrter fu[gccrt als'l,rkins pin'ftren bcro,,er-en protis
smclt ntnrerken. Zc trecdt ool op rls rcrtcgcmoo iger 'ri bnur
gLocp e1) heqoncrsorganisitle en neenn d. lcidirs ur de di;cussic
'§re sJm loo6tcLlcl naltrr er ierlerccn ten d:rr 11lr rog ecn LrccL ovtL
di!.ussiÈrer, miir drD s.*t er een bcslun vallcr longeren Docttn trgens
lulren pelcn. roetLrllel oirommclcn. AL "t Lrret z'r rlLcn dic longe
rn rr;rr elkur toc blijrtrr scl,ulren rls cin hcte rerdrpptL mo:t ic nict
veLbrrsd ziln dat ze r.enelerd '.ordcn.'

De opbourrlcrker neemt het voonou'r cn pLobeett sociral lcrlcrschrp te
orgarisercn n ctr r:nrsteden Lrrc*ic raanr de soL:iale tcgcnsttllngeLt in
de rviik manlrisnrorder Ze Lln det docr Lret de br.kins ran dt TOS
club nn lorgcLerrrerl. en tolitic, .D mit steun !.rn erdcrc ustantLes tLt

l-"ot r'

Het l..tbiarheids ole.l in dc BuLgcn Liclrt zicl ,,.p h.t bturtl.ven. De
projccro$roururerker 1eei1*rrhtirL drargt bil rrr hcL rcrsrtrhen r tln de
socirlc ncnrtLLrr in de ,rraar cn hri legt r erb,rdirgen mct on"'o|ender
ei ;nsrinrii!. IILj r.neeir dicnsttn rlr de bLu:n bi sr.rrtiitstjes en hij
grijpr ccn SnteLkhr;lresr ru o[ socir.n retrerkle I. \onn.r. FI]js33r
op zock nr.rr ruimre roor r.fiLr.Lren nr eei leegst:rn.lt Nnkelrurmte.
Dc opbou""ertrr ors-rnisccLt ofk rtn gr!Le srho,,nmral«oe rLr de
street, net besoners. Rotcb tr gtrrecrrrtserkcn.'lidtrccn zegt drt
h.t cer zolile ii in d. Riig.Lburg \\i Srrn Jit Lrnldra:ieLr. \\t hter
onze goede karr ?i.. Hir sali een .lislrsii. un olir lolren roor
autoskutele,, op stnrr cn nitligr berorer; die altijd lJrsttt uit bil
cor roet|lrltoemooitlc.
De ofborsrïerL., strtcit naar een gezrm:nlijki aenpah nn orerhst
ran sorrtsleurelur mrt dc polLtre. op brsis nn eer rol\erdel!rg.
'ZijnaLen het onpr.ttig oLr op st rr re sleutclcl cn rhrr gr it srmen
net de íeul€!ia,s e.n àrleLt ple[ zoekcn.'

IIii sruir op. srcnzen. 'De rnersen uit dc tungelcnburg romen de srocp
die heL sociaLc lcren Ln de buurt op grng hourLt. lvlaar het rechrshc.hs.
cor(àcr m.t Delron.Í d,e lhgen i-. hstig. En: 'lh probeer verbindnrgcn

.+5
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te leggen tussen Eersen uit de Íraat en instituties eD organisxtics iD dc
$,ijk. Ik íunseer drxrh als schlkcl. Maar op het -scbicd nn wljkbchccr
botst het vreselijh.'De beelden ovrr cn wccr blijken haLdneltig.
Alle l<ladrterr over oreLlaÍ in de wijk worden op het bordrc selesd van
de tungelenburg.'

De opbourvwerher geett ran dat hij zi(! et nr stiat aclit de ldooftc
or-er.bruggen tussen versdriileude gLoepen. Gebreh aan ali teit ner
bepralde groepen bewoneLs speelt dILm ook een Lo1 neent de opbour-
werker. 'vee1 mensen irr eerr $,ijk lls ZLrid,rijk zijr lieel erg geiireer.l op
hoe het hoort. en dat is dan vooral: hoe het "Loeger rvas. Ze hebben cr
grote moeite mee om de bestaande sitLratie te rccepteLen. Zc blijver
ziten jn hoe het vroeser was er ik heb eerlljk gezegd niet altij.l het
vermogen orn ze nree le nemen om een rolgende stap te zetten.'

D. orbr:,usreÍl(eÍ h:eri ri.r |et leerl.lJrleidspnlert rumte on Lthnts
.LU, r.è gl. mer de Dereideel5 Cr.bi!chi belorLers r:rn it buurt
Hij stimulren buurilriri:tiere,r e on,lr:l,lge \o.luLÉ Íeun. HLj nocnr
Lct projecL durrl,t oot'oreir;t gevruLd NeLldr'"lrlu hlrrhtcn r.r:
onrlast romer eer 5eprlerd elelrent rn het leei-oaarlr +,Loitct rn i.
a.urd.rcht roor dr brLurt irr irst.rrt,e,. c,oroleuiel gr bc"olrrsorcaLrr

"rtic. Lcr rchoonmraLlctie en regels roor het sleut:len op srr:ut 1e .n
cchtcr nict tot een betec rertrrdhoudrng net rutoclrron: ousoleLr,leLr.
Hilrcct bcFoncr zorer re kriiger, zon,ltr zeli :r hrl,ltrs rt.sit:lr
Lopcn, Jet zc dt om.treJer rhgerles in .1e str.r.rt reg|.rleLr De o':5ou"
rcrhcr concLudcrrt cchro drL hil nieL krr roldoen r.tn it,en.rclrLl:.l
\u 1.Àrhill.n.l. pltilen. Ook po,iriere inrl,rtierer zoJL e.n,oerlii:l
toenooi rocpcn rrscrnis.cn op er khcfrer orer o'erlrsr

\Lor hct bcro crcn ru .omm iicrle ru,sen l,.rsc|i11ende gLoeper u
dr \'ljlt bLlriï o\.rLiÍ S..n produtriere irgrng. h e:r rergelrlkb.r.rr 1::tr
L.rrLherl.prolcct n rtn toclonrigc sloopbuurr ir |enrlreclr kit,r J:
opbourureLhcr roor tcn rndcrc inmlshoek door Ir 1. ;luirer h,j ,r,r,,r
ri€lcD \.D rrouÍ..D.D ion3crcn ir.1t buut
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2. Pendrecht

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

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

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

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

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

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

| 1r r-i.3

voo! d. znidliint vm Ltndr.l]I is .en BrooE.hilige insE.p nr de mak. voor de
1200 soÉdkole po,iekÍlats en dÉ dlpLercomrleidr lomen 90!,vofi.srn rèrus. nièi
'oLsdn rlar .100 s!.Jlor.. J00 miadeldre o, 100 duu.ler. §.nng.t, naiíin r..l

dè l.orre.tor Iri 2001 w.rd.i Índ,c s.dran nair d. srcdorb.nskutrdise nld
ro.íïiàrd.a ro.r d. oNitkdnrs.
ltndltdtZnid b6àat uir de TiÈlsem.t buur or de O$dri$.buuÍ. roo,lrern
Io re.ht.l ím il D. ealrrijUits nJ.zeiru!Íen Rrrdèn 3er der ssÉr r or..rd D.z.
í.is wo'de. Inegd veLtruLd d..Í sr.r. R.Í.dinN irnra': ils ltDill, Shell ar
HÀL.n Íord.. nn t. t.op atrns.b.dcn am nieuFe bs{o!$ Dim.É ir faxtEdrr
ríirkr n{ edr Diennr.trEBorie be1.oDetr: eisamrbr{o!{s

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

naar lict schip gut strandcn.

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

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

;i



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

^rnerrl,3 
ri.h h,l

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

Ut: Rofte mi Drgblrd, I r!§uÍ!s 200:l

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



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

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

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

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

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

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

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

De voorzitter van de flatconmissie haalde herhneringen op aan dc
begintijd van Pendreót, toen ze de speeltuh opichtten el zelfde
sdrommels mrakten. De wijk gnmde toen nog arn het weiland cn
de rieuwe bewoners graven de koeien bLood 'uit darrk voor het Èaaie



5ó

st!lije gron! d,rt 7e hrdde. rlgesLxrn.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^Jvie5 
ann corponries

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

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



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

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

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

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

l

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

'rrde 
|,j eer mriltle r:rrr

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

3rorc rcrbazng loreg hir pcr onLrtgrlr& rLrt"oord ran de toorzltter
r u rLi dcclgcmceLrte, Dich Locl |o,rt.
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tselr.: Àànda.lt voor probleDen nr P€ndreór

RottÍdm, 13 jitruàri 2003
c.à.hr he{ Lo.khosr.
in uw ni.nwèr$tuesrnik spEekt u oEr h.t Lit dn er door EpEsie setedÍÍordr
om h{ veilieh.idss.voel onler de b$oLkitrB refls r. Ltnrsen. Ut{mÍlbor ihier
hier rolmordiB nr..dr Hd riir r eód dit dit ille.n .p8fu ro!, de riilor or
bu!Íor Nar d€ze adies phrn rindor In de rnleE rijnor liikr hfr È.hier on'eiliser
L. {oído,, ilt \lreehnu o1a de rijk ltndÍ.ht, hÈr zrjn bnr!€À één {eck 1w.. over
,.nlen 8ept..gd, een ot eor !,s arfinketicr cn d. riJeF oF ear takler op Ir.L
lleitr 19s3 ÍàÍ.c. dan]G*bod 'd ka.nt is zitLcn "i.t ÈteÍniar ros Íeeds de, , | . -o' .,d , -Po , r. i ..-
Lijken lrt ae and{e krnt op zodat ze iiÈrs zien.
Len s.d.elre vd lflrJre.hr is .uDs.nrlkt rls probteen rebied, edrt hicí is nos
nooir een pFoÍtle rirulieer a.rie sehouden. v/cl n rnhialels a de shBe ..nbo mt sedrisrescls s.pllasr,lret-g.ar Fa (hijdijk Í.inis nï gear resultiat zil
hehbèn, dul1oadïi8{ oprcdcn ràn dÈ PoltF ar Buurr etr wirkbd,ed 7ou mijns
nrzicns r.d ,rd wudretr atuerper Op h.t teÍ4 var sra.kb Har zirL.n \
zom{s reel onrn, eèn .intil r r deze mnrn l«,nen ze{ bedEi8end or( op .Le
oudere buurtbson.ís di. b,j her posrhntoor Bel.l giin 1[lèn D,ftems zou mijn
hziens moete! FordeD opsclNà' lfwo en le+hitÍ niÍ..n riJer. lo.atie.
\trdo n fedl ldrlre.ht mimrhoós voo,tn vin zÍdauil.lxL door de Rjil( hdtr..r \ . L. 1-- 1... or "... J- . ...-,^.. .,
d r uirenrdelirkÍaL lrn sedàrn. h€tsear to.! nier dc tr.dcling y r ear kta.trrenr.h
foon knn ziru Deze n roor het n.klen mr ldxchkn or n1d loor her nelddr r r
zrl(en dt peiodiendoor de s.m..rrèli]ke intrinties moeren Ford.n sedln. awar
betrlen Íir Íiders on2e semeentelijle b.l*n,sei voó.)
Het t mij hella8.l.fen weelen e opsevill.i drt de zÈnkzeestnÍ. Nt nu. h.1
s«leelk v.lirsesloopr {oÍdr, { hflds letÈs dt zi.L Dn n te ddlor.un
dr nniener dle dair de sl.opidkTiimhedol ult1. t lk w..1 tat aar.vedauil
niÈr vmz.Lfon[taat ar dar her een l«srje vin metrraLitei is mn d. ,].d. *jikb{vo
nar nir nfr t mde de tnrkm sdneo,Ldirl,r rntr.nrÈr om dÈ {ijk n.rj.s.n
schoon te nàken o, tL houden. Ook me{ voonthtn's r.wb Hun orZr tuuilin
meerdere taLen zon op zijn pli)t\ zln
vdd- t { Fselnatis spmle %n overlÀt door olrrberoni.s o, door mdror nÉr
een rnd.r. L.et8syoolte d een semidddd se7ir. À1s soedsillerde nmr.n de ver-
oorzrkds op lun scdÍr nslreke! Íord.n dczc ,iininial uits.drolddr è. in h.r
ersíe seval bedr.isd .n Lsti-r serallen.
Ak deze zal€tr semeld vord.n bij de vshuurdor nr dit eerd d. Ni.dft Unie, FordtNl or rdequair seEaseerd dr opsdr.do, om rc rrl DoBeliik cor o-rlosrns yoor
de problemar r. vindèn, edï{ deze probl.m.n blijvei mr e se EsetnÈàL §r.ds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

1.. - :t .' ,l

ClJuJettÈ lier nre..n li..r hrar wonnrg zirn cn Jic stonrl rol net
9ul1er ro,r Linderen. Zc hon cr blira zclinitt n..r brl. §'e ,r,l toef
op her idee gckomcn on cctr roiixrg rrii tr Drri(€d ur ,le tlrt ' o,r,
kinderecu ircircn. Dat blccl tc Juur nrar rlNL; L\'rrr nret liet rr.bnd
ur een sloopronng Zc hcbben d:t op orle gemrJit er |et rlmgeen
iu rl. ..i "oort .llLÈhui\lc r.oor hirLlern ral nreÉ lor dertler, dr
Irrc-club. dic door Ctaudctti tordt gerL:Lr,i.

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

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

E'/ ll !r d'

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

EL zijr rnrltLr ncth,dc. ,ro.1is on d. iErnis.rlie re rerbre.LeD Nreu\e',.orots nocr ic c, bii l.crrcklrtr door ze te berrJerec op Lrurr ergeLr
pleh cn hnn rlgtn Lrizc \4ijn roorgrnger Bei !ir Z.rnlrn nr.r.r'rite d.rrr

67
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.c ..r b.sxr door ooLr ià.ilitcrt€n te biedeD .r.rr de Íurlse Culturclc
\trcnigng lh strtinaar ..n soort pl.rtÈnn, Í:riir ook heL'l ks Huis
cn andcre groepen zitten. Eor tèdeLrtLelrerbard vrr losc clcncntcn
§'aarbii jc per .,nder\!en rlipreelrt wrt ]e srmer wilt do.n .n s'at ri
bu t Per ócmr hun re ool een *ooivoerder unsiizcn rls duLren
behoctie rs bij de .o{rorarie oi de deelgeDeenre. ÀLs . zo lvcrlt hocarc
niet net zh rllen rrr élrr oÍgirisatie te zitLen. Ecn rcrinigDg is nrk ccn
heurslijiett leren reel gedoe op.

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

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

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

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

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

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

De woningcorporatie heel't een eigen belcid voor bcworcrsparticipatie



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

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

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

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

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

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



1A

J!!ÍyÍgàd.Íing vàn B.*on.s Orsànnàtie lcndrecht

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

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

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

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

^LlLdi 
rordh sdrurd L..r krrhrL

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

I
2

3

5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

De beworers van de commtsie hebben hur eigen communicatie met
de metsen ln de tiat waar ze wonen, maar bewoners uit de rest van de
buurt kennen ze eigenlijk niet. Toen jk in het winkeltje in de buurt zat
kwamen enkele mensen langs met de vrààg wat er ging gebeurcn mct
hun t1ats. Ik gafdoor wanneer de vergadering was van de werkgrocp
en rodigde hen uit om te komen. Dat bleek niet de bedoelins te zijn.
Ile willen niet iedereen zomaar over de vloer, was de rcactrc. Ze scher
men het heel erg aÍ Nieuwe mentn zie je ze ook na een poosje weer
vertrekken omdat ze de indruk krijsen dat zc cr niets te zoehen hebben.
Een Marokkaanse man heeft het twee bijeer*omsten vol gehouden.
Iíe hebben een nieuwsbriefgemaakt, net ecn groepsÍàto van de werlc

13



sro.p Ilt nrLd. riÈrnlirh dar hun àdrcs .n tcLcioomruDm.r .r ooLr bi
Íond lL:Lli. do r irt\ loor dr buuÍ. zei ik, or Llc m.D:.n ir d. buurt
moiteu tlrt ooli \.teD. Dat nik[n z. nict. Dat g]iccD hcL. dis.ussic

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

: ",,1' ,

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

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

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

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

7E

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

SeFrolileerdi t,u utuërrt.Lr.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

11, ben er tusjer .s&n s J .i hel, se?egd: Íop, 'rr grar dn srr rhock-
",erter nier lrnchcn. ILr.isrc drr er reJenrLrLls rcLd gr.prokc[ rvrnt
ardeLs korr lh htt nitt rcL-.t.r.u. Ue ;tnrthoelrerker hrd ooh Fcl wrr tc



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

Moedergroep
Dc nocrlcrgrocp is ccn steunneLrerk ver !noeders die het dr.Lrl< hebben
niet opvocdcn'. Hct giàt vooral over alleenstaerde moeders. Het initia-
ticÍ starttc iti dc Oscnisscbutrrt.
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Tocn il op :cn nooic rocD rgrron.l ir m.i n,resins nrÈr d. b,rs r.,.
hct lonsd.nr.rlt Dar Rillu.1 Ba$.traat lonm een rrntrl r,.rnrer o1-.

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

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

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

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

e. ,, l

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

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



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

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

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

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

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

d r. .tL -"r. ,

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



2.3 Samenvatting en enelïse llendrecht

Nleningen vrn be*oners over blirvcn ofvertrekken en over sLoop oI

Beeld van oDsÍi(elingen in de wijk
lendLtcht lirLt u,t.cn te .alLtn » riLu.lirs \t,bnr.irs.n ltu,.1.n on.i.r-
ltoudeLt ,looL rp.r.tLzrnc pontrrr dk door ..n hald.rol b.rïon.Í .n
rerkers ur rle rrrrt rollen gchouJcn

Er bestaan tegenstelhnger tusen veLsóillcndc bcvolki[sssroepen.
Croepen rutodrtone bewonen die langeL nr de wijk ironcl sluiten zich
afvan nieuwkomers. 'Ih ken die Densen niet en ih wil ool< nicts mct ze
te maken hebben.'\íoorgebouwen voor ou.leren vomen bastions,
soms ook tvsiek, waaÍ de oudere genentie zicli terusftlrt. Zc zijn
releursesteld. 'Bij menserr van die geneÍatie zit tragiek. Ze zagen dc wijk
in de jaren trchtig in de veLsuldre[ng r:r1cn met de komst van allcrlci
nieurvkorners. Je hooLt ze denherr: kumen ze geen geoefèndc LcwoncLs
op ons afituren, mensen van onze eigen soort, het g.at 2., toch dc

\tcl biiirer hel-nrer lur loop geresngrl op dr \kmi.uBirg \an d.
Pen.i,e.h1 Hel be(onertrder Nrs betrokkerr b1 hct op.tcllo 'an dr
\\'itll isi. ni dÉe gemeenre e. vorrngcoLl-.ornLr rmrin het strcr cn
uar ccn nerr genéleerde en reilige rill is r.rst1;clegrl \ioor dczt bc
roncr. ir hirtrucurcrirg roortgrng.

De opbousrcrkcr on.lerschrijlt de rnrll.se dat de wolingvooraa<1 veL
oudexl cn ccnzljdls s. Dir heeft seleid rot €€n eenzijdige bevolking
'aar de ondcrkant van het huursegme.t', met veel nieLrwkomer mct
cer sociarl zwrldrc positie. Mààr hijvrxrst zich we1 rlwaar deze groep
hecn moet als de goedkopc woningen worder gesloopt.

Dr Lliscu.sir ortr dc toclonst nn de ril< rvorLlt gedortrLreet looL
dr "o l.s.orporaric, Jc dcclgcnccnrc cr eer kl.r,e sroef be(oner\'lr zrrr) \eLíhiLLndr scLuldcn orcr dc hcrsLrucrurerlis lf de {iih n)rar
die kl,rrleD rirr .rLlcEiaL eror .socLl door.'
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reLroratie t,lilken .ier ee,iduidis. lk ril altijd srààs 11'ctcn \ïelL(r drirr
eÍ b,j D.rri ?i'. Dur n,oeren we m..r nur dooFras.n. Dat scb.urt
elseiliik nxuwelirks.' V..l b.\ron.r zirD otrzeker o\er huI to.LroDltige
w.onsinuti..n riLL.r e.t.n \Íear zc ain toc ziln. Drcussies oLer
aLremaricrcn .n r.noratic iD pLeats ran sloop kunnen r1e onzekrLheLrl
!.rSrot.n. 'Om drt ean tc kunncn moct ie \t.rk ln je stLroerrer staen.
Oi 1c noct ccn stcrkc ondcrlurgc banrl n je omselrg hebbtn. \ir.rk
bcstaan dic bardcn rict nccr dooL dc 'ennJeLhgen tr de,.ljlt
\icurlomcrs hcbben rlir jo(iale (ortr.ten meejtrl og niet'
Om ccn gocd bcc1.l tc lrijs.n rtrn di opvalitrtserr \ull rers.hllleide
grocpcn bcironers is ooh een indere tr1ize rrLl .olrnuricerer nodig.
'_lt moct ccLsr rcrchilierrrle groeptn atzoLrdenijt !.rsen (rt ze rvillen.
Al\ j. neDsen op hun eigen pLek ben;dert kun je heter r:ar ze luiste'
rerr en lom te er rclrter Nrar ze mee zitte., rvrt 7e rirrlen er wrt ze
\!ilLen.'

De opboumverker voor he1 Ieefbàarheidsproject onderzoeltt de sociale
verhoudingen in de Osenissebuurt, een buurt met veel nieuwl<omers
en passanten.'Beeldbepalend zijn éénoudcr gezinnen. De kinderen zijn
aangewezen op de buurt en dat maakt de moeders betrokhen. Bij een
aantal gezinnen trefje l'ome problemen aan: schulden en uit de hand
gelopen opvoedingsproblemen. Straatgeweld lomt veel voor. Formeie
sociale strucnren zijn lastig te vindeD.'

Positie van het opbouwerk in Let krachtenveld
Ander dan de opbouwerkerbewonersondersteuuer van Zuidwijk mani
festeert de opbourNerl(er h Pendreót zich niet als vertegenwoordiger
of zaalwaamener van de bewonenorganisatie. Hij kiest een ro1 a1s

oDderrteuner eD als ontwikkehar en probeert eer zellstandige positie
op? \ ,r \Jn le 6.uo , .o,srn.r. e.

Van oudsher spelen de bewonenconmissies van de wonirgcorporatie
een belangijke rol in het sociale leven n1 de \íijk. Die invloed werkt
door. subsidiepotjes van de coryo tie zijn een belangrijke factor in
de verhoudingen. Àctieve bewoners zitten erg vast aan de woningcor-
por.rtie. Ze oveÍleggen met de woonconsulent van de corporatie over
de besteding van activiteitenbudgetten.'

\Jou[err L]l de Osseni\sebuurt zitten j]r fun ::g net de hersLmctrrering.
Ze ronel hier zo'n drie tot zer trar er zlir r:r de buurl sebond.n doo,
Lun kirderen. Het is nlet het trpe Densen deL zegL: ik gr \reer rens
eLgens anders lljken. De burin heeii nalL,unilk,iji froblcmcn. nurr zc
zrtten lrier en hebber nie( hel idee dar het ergens inders wcl pais cn rrcc



De bewoneisorsanisrtie Penclrecht BOP weÍd ge\olmd al\ eerr orer
koepelingvrn de bervonercommissies. De ÍeLhoudrng rrn Lle cenuale
organis.rtie en de berorescomrnl*ies bleelonbe|rrld en de be{oners
organisatic kon n Pcndrtcht nieL eerzelide certrale pllts ionenen in
dc wirk rls dc BOZ in Zufiirirk.

Het draagvlak van de bestaande organisaties is de aígelopen tien jaar
venmald door het venrek van een grote groep Pendrechtenaren. Hun
plaats wordt ingcnomcn door nieuwkomers met eigen netwerken en
ontnoctingsplaatsen. \X/oDingbouwcorporatie en deelgemeente blijven
BOP en bewonencommissies aarspreken als vertesenwoordisen van de
wijlibewonos. Mmr ze uiten ooi.laitick 'Bewone6 krijsen te horen
waarom ze allemaal wit zijn en waarom ze niet zorgeD dat ze de hele
buurt meekrijgen.'Dat is een lsestie waarop hct opbouwerk wordt
aangesproken. 'BewoÍeÍs zeggen tegen mij: jij bent opbouwerkea zorg
jij voor meuwe mensen.'
Spanningsveld is dat nieuwehgen noeten vol.loeD aai het beeld van
het bestaarde bewonerskadeL ft is weerstdid om zich open te stellen
vooÍ arderen.'Ze vinden dat de BOP zo breed mogeliik moet ziin,
maaÍ ze willen we1 de maclt houden.'

De bestaande organtatie en oveÍlegcultuLrr vomt een barièrc voor
nieuwe belvone6 om een positie te veÍwerverl in de wij1t. 'Nieuwe
ontwikkelingen en de komst van nieuwe groepen vrasen ora openircid,
losere verbanden en nieuwe samenweÍkirssvormer'
De mogelijkheden om nieuwe bewoneÍs te betrekken bij de bcstadide
organisaties zijn in de osen van de opbouwerker beperlt. In plaas
daarvan kiest hij voor veranderins vrn de centrale bewonersorsanisatic
in een netwerkorganisatie van uite€nlopende zellÍàndige sroepen.
'Een {:ederatiefverband van losse elementen, waarbij je per ondemerp
afspreekt wat je samen wilt doen en wat je bindt. PeÍ thema kun È een
woordvoerder aanwijzen ah daaraan behoelie bestaat hij de corporati€
of de deelgemeente.'

De presentielijst van de jaarcrsaderins vrn de BOP biedt een beeld van
het veelsoonig geheel van groepen, conmtsies, clubs en vereniginger in
de wijt dat bijeen komt onder de papaplu van de BOP: flatcommissies,
Turl§e vereniging, comité Houdt Pendrecht l-eellaar PARC club vooÍ
Artilliaanse kinderen, wijkpredikant, bewonerswerhgroep Zierikzeebuurt

t0l

De ontwi1<keling van nieuwe structuren vraagt veel dtcussie en t iuet
van een machtsstrijd.
In de Herkingenbuurt met veel nieuwbouw en renovatie ontwikkelt de
opbouwe k.r n,: ter oplr"íerlrrr d- bcqo"" ,Lon r ,.re een n.euq
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Íp. bulutgrc.p, rL sm.nr'.rLr!rg'r.rbiDd nn hLr urd.À\ rrrnrDrëdr
r.r.ni3xrs.D v.ur.ir.nef.tr ctr d. b.\aÈr!(oxnnl.sit ran htt nLeute
ou.ltrtnconflcr. 'ln dc Htrlorgrnb.run zijLr JooL Llt htrvructurerLrg

nanrL r..ur or-siLristLo, ru b$.ontLs.'De opborL'§t,ke, ltreeii nr.,r
tn oper sturtuur rrrrin met .rLle\ L\ \lÍsrleÀil Derorrers rm de

. I i.
reslemerteLr. Zt zrlLl blrn-g roor orrierlrrge ruzies rrls ,lurgen Lrier goed
gere-geld zLtr.
Het lpbou'srerk zer zi.h rrr \oor een rr\eer ofef d,scLr,s,e o"er de rer
Lreurrng rrn Pe,rdrecht. \'r eer iebsite. .onflu3rkrsles ir de rilLr er
eer jrr'oÍntre.ertrun sil lret opbourrerk de .:Lr.lruil.llie o!Ér de
hersrructurering reltlreden. Deelgemeerre er col.ontie lebbrr moeite
met dir iritirtiel. He1 prí niel ir het roorllchting;be ein er ro,mt in-
bÍeL,( of d....1ru1e positie dle zij irnemen op her trrtin nr com,rLr
ricrtir en r.ooÍlichtire. \/oortelnn het opMurrerLr is om de w:bsite
op Le zetter .ris rnerrerkirgTroleL:l nr o1-nroLsrrerk. beronesorgr-
risrtie. corpontie en rleelgenreenle. De jile ir.tl rirur; uit de sllk er
filn,pres lr rin beroi.,s, ondememer en polirie ru hcr §oord [oncn
ore, onmikkelinsen ir Lrendrecht.

tsi .1. .Drrikk.lins ru d. (.irsir. .n .i. .onpur.rkr.rlc. rot.cn dc
F.rinrirz. ri. dc opbourcrkcr .i Írn d. b.tr.ti.nd.;nstifti.,.'lk ll..g
tc horcn drt iI hrt plar rir dc ofiiciill rcrtc3cnrcordigcr. r:n dc EOI]
Dro.rt inln.ng.n iD .lc .ornunicatic$'crLgrocp rar hct kcmtcim ran
.itclgcnitnti. corpoLrtic cr BOP Dc wcrl3rocp rn.lcr liirling van dc
lrilLr.oirdlr.nor !tcii dr opdrrrhr ccn connunicarirphn tc malcn in
samonrrliing nct rllt bctroldrtn ustrntirs Dc opbomlcrlo staLt mct
hct bil rlkrr brtn.scn mcnscn n ccn iritirticisrocp u dc rih cn lcgi
ru .laaNrr 1..rbr\l!1scn mcr d. b.rcii.trd. nLr.urtics. lk houd cn rn
om irr\ 1ia ..n glo.xnodcl al docndc op tt bouvrn. Jt bcgurr tr3cns
nt Hrt rorJt rltij.l rar. Ik LreD \rtr r. ror.n nlcr z.!*.D saar h.r
schLp glt stmnrlor.'

Dc corporatic slurt m rerloop 1ad rir.l ilmos a r b,] hct nrriaricirooL
ile rebsLte De n.uragrr hcrstructurcrug r ar Dt Nr.u\. UnE S*ri n1
.iLr nttricrr mtt rle qrboulterhtr ecn uinorriEe toeLhtng op Je
l-.lrnne roor de r.nne!§rLr,s \l1rr f.ndri.Lrt Dt ontlilJ.elu. vrLr .eLr
nrionr.tlrcerrRir st.r$eert cn xr ph.i! diarliLr soLdt ri. t.usrte ecn
l-neh \.oor Dcnitr-rr\ onnurg o\rr onuiLJrcLmËdr u dc sirLr Op dr !Í.
srit lret.reer.,,er rlrjtl.rtie\rn rrLl bir.Ders drn or.r pL.rmen r.tr

De opboLr**rrtts o,,de,1,ouLleLr veel toLrutten ner allerlcr rrrsih,ller
de mer.en er groeler i,, ,le Íjrlt Ze orr\.ilaielen 5o.irli nrr\lerlien



vooÍal viir actjviteiten op stÍaahiveau. Vanuit deze netwerkcli p.oberen
ze veÍbindjngen te leggen met ifftituties en prograDma\ van aDdere
instarties. Ze hanterer daiftij vaak e€n càmpagneaótige werl«ilze
waarbij nieuwe samenwerkingsverbanden en coalities wo(len oDtwildtcld
op basis van concrete initjatieven en manifestaties. Het initiatiefVitàal
PcDrlrecht is eeD voorbeeld. Zo worden geE:reerde veÍhoudingen oDÈ
dooid. ontstaat beweging en ruinte voor nieuwe groepen. De opbouw-
irerlcrs hebbcn daarbii een rol van iritiator en ontwikltelaar

Bij het tot staDd brensen van (nieuw4 samenwerkingsverbanden en
voorziennlsen zijn ze amgcrvczen op eigen kadrt en inventiviteit. De
positionering van de opbouwerheFbewoneÍsondersteuner wÍi11gt 1net
de ontwilhelingslurctie die hij vemlt. Hij conbineert forfleel de func
ties van 'beworeÍsondenteuDer' en 'projectmedewerkei. In de praktijk
tunctioneert hij als 'wijltopbouwcí.cl die basiopbouwwerk en ort
wiklelingÍaken veÍriót op liet terr€in van samenlevingsopbouw. Een
adeqLrate positionerirls van het opbouwerk in de wijk, onderscheiden
vàn beworeÍsorganisatie e[ ivelzijnsirxtelling, en vergelijkbaar met het
vroesere'wijkopbouwoqaar', ontbrcekt.

De opboLrlseLheL berone*oLrdertcuntr onm'ikkeLl eei eisen heÍkerrbl
re pllts in fet socirle lurr-Itcnveld ria camprgncs er dranrn gelieerde
iritirtiefgLoepeLr. IIij doet rl,t op rigen nirirriclcn heeii een sebreLft.seL -, Lr r. ;, l.t " .. .' - oo,.b ' ,, p

Het ortbreken va,, làrne1e pos,os ran hct opbotrsr.rk in l,eleids!rer
lcggcn is ooLr eer krns. IIet bLtdt rumt om bc*unrli orerlegprrronen.lr , " ,,r L :J"n.,,p

Sàmenlevirssopbouw rond sociale opgaven
Herstructurerins en vijkbeheer bieden beperlde aar*Iopinsspunten voor
samenlcvingsopbouw. Ah opbou*werker kijt je naar andcre dingen.
Je oDderzoekt of mensen wat anders willen dan vergadercn en orer ook
leuke dinsen te orsaniseÍen zijn.le bekjkt ofbestaaDde groepen iets met
nieuwlomers huDnen. Dergelijke contacten loper niet via de versader-
taÍèl maar via een opzoomenctie ofeen spoÍtactiÍiteit.'

Vorning van sociale netwerken Íicht zich op uiteenlopende groepen en
situ.rties. De opbouwcrker-bewoneÍsondenteuner wil in gesprelt met
de oudere Pendrechtenaren. 'Ze zijn toó de corÍ.nte lactor in de w;jk
en kunner zorgen voor integratie en sociale cohesie. Ste*e puDt van
die generatie is dat ze veel weten van nabuurschap er hoe je dat noer
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orsaniseren met verenisinsen cn bewonerscommissies.' Hij heeft eóter
ook tegenstrijdise sevoelens naar oudere Pendrechtenaren. Veel blijvers
schemen zich af, ooh van het opboumveLk. Leden van een bewoners
commissie reageren terughoudend: 'Misschien ben jij de opbou*.rerker
die wc zocken.' Ze blijken de ruimte die ze van de coryoÍatie in sebruik
hebben voor zichzelfte willen houden er zitten liet te wadlten op
nicuwc mcnscn. Ook zetten ze vraastelcns bij de contacten die de
opbouwerker heeft met Antillianen.

Dc rilatits zljr spannngsvol cn dc opboLr"*erler t)peerl de rerlroudins
als ccn ruilLelarir raarbii sonuisc beNoneLs op rle loop toe re en drt
hi; :ndcr dcnht or.cr bepra[1r zr]rel daLr zrt. 'lIer zeurt ontzetterd.
maar zt vu en rel rlrt ze 'en alLts nret n,e l.unrer regelen en dat ik
reel rert rtr le buurt. Drt le\elt *rt of. Misschi.n moet heL den mur

Dr opbousLerheL rs ooh op zoeh mar uenser die riet rtlefzijr blnrer
geoLglriseeLde ludeLr. Opzoomerrct,rirelten ziir c1:rrblj ren eilectlel
.l"l ,.",h. u" I ".. "

ÀLrtiLlLrrLrse vrour die actlÍtelren orgrniseeí roor riid!ri.'lk probeer
zo iernird een plek re gelen i de lvilk ei ik inenr drt dit werkt.'
De LrndeLclLrb vindt plarts in hrrr eigen huis er de opbou*nerkcr zorgt
dat de goningcorpontie een leegstairde rvoning ter beschikkirg stelt
r oor eer cluhl,uisie.

Bii initiatieven in de buurt zoeken mensen met een zellde culturele
achtergrond elkaar op. Een Sinterklaasfeestje dat een Antilliaanse vrouw
organiseert trekt vooral Antjlliaanse kinderen. Het Turlts Huis is ont-
moetinssplek en steunpunt voor de zestig Turkse families in de wijk.
Ervaring van de opbouwwerker is dat een eigen plek voor een groep
stimulerend werkt- Hij vindt dat ook andere groepen, Artillianen,
Somalien, Marokkanen. eigen ontmoetingspleldten nr de wijk moeten
krijgen.'Je moet eert iets doen met venchillende groepen aÍ2onderlijk.
Ze Lrijsen zo een beetje meer eigen kracht en lonncn het dan aan om
iets met andere organisaties samen te doen. In de niulticulturele variant,
met semensde srocpen, zijn de Nedcrlanden vaah doninant en haken

Activiteiten in eigen king zijn hierbij geen doel op zich maar een stap
mar vonnen van sezamenlijkhdd waarin nensen met versóillende
achtergronden zich liunnen herltennen. De opbouwerker gebruild het
voorbeeld van een sportnanifestatie in de wijk warraan verschillende
groepen deelnemen op eig€n terenl en eiger wijze. De manifèstatie
worrlt aflesloten met ee11 gezamenlijk fèeÍ. 'Bij de prijsuitreiking breng

Rond ke$t organiseert Vitaal Petdrecht een grote manilèstatie op het



(crrrrllle Irlein 1951 rorrd d. hoog.tt LeÍíboom lan RotteÍlrnr'. Èr ziln
optredens Ían dc bnssbiri.L. li1rltr. en I LrdoeÍuD!. nu^etsroePcn

Lr de O$.ntrscbLtrn wordcn "ocirle neoven<cn ont'rLkleld ron.l ccn
bLr,slrud cn ten rnoedersrocp. De bLrsbm.l 'rorrlt teLr zeli1rehccr
proiect ran ÀntillLrrnse longcren cLr moeder \irnailiet begin ziln.er
birdingcn n-sebourvd ran cigcr 1Àltillirus) nitiatieierr (Ned.!Làndle)
omgering.'On Ltur doclcn tc bereiler mocrcn zt LltrLen met Charlots'
\\'ÉL,ijn. dc poL,.e eni. Dc gLoep Leen hoe zc zich noet hrndhrr.l n
een Ncdcrlandse situ.rtic. Ze htbben eer;tutlc cig.Ll tLrltlLur. miir
hebbcn anJtLen rorlig roor ctrr oetinruinn.. 'crsLrLlringen cn gc1J.'
Dc opbouu.eLler organi:eert contrclen ml .1. bressberd mct hct
nNzick.o{r5 AhoÍ om aripLrher re nrkcn over ee gezrm.nliih.sebr!rl
ran de oclèuruimtc. \\it "c "ilder ovtrbrcnsen Lnrr de ncnsen van
Àhov rrsr Ler is nict nalJn!tlr rlspnkcn nahcn rner die ADtiLliantn,
zc loncn niet op Litd. marr ze zlir rict icht rot '

De moedergÍoep is ontstaan vànuit een initiatiefin een stràat. Het is
daa oor een multiculturcle groep mer als biadend element de op
voedhg van kinderer De vrouwen doorlopen een leeryroces met uit
ee opende elementerl: het rinden van ruimte in de bulrn, een tÍaining
o\-er conflicten tussen tieners en moeden, stratesische discussies over de
opzet van een moedercertrum in de wijk. Ook vindt een bijeenkomÍ
plaats over opvoednrg op straat waarin moeders van Caribische et
mediterane komafin discussie gaan met Nederlandse moeders van
een speeltLrin en een oudercommissie.

In de geschetstc cases van samenlevingsopbouw zijn netwerkvorming,
conmunicatic tusser mensen uit diverse bevolkingsgrocpen en em
powerment nauw met elkaar vemeverl De opbouwoko omschrijft de
ontwikkelins van de brassband en de moedergroep als sociaie leer-
processen. De initiatieven leiden ook tot nieuw sociaal leiderschap in
de wijk. Als opbouwwerker kijk je naar wat mensen liunlen en w* hen
aanspreekt. Je probeeÍ hen ook een platform te seven.' Nieuwe mensen
treden naar voren bij uiteenlopende gelegenheden: een discusie over
opvoedingsondersteuning, de organisatie van een stille tocht, een bezoek
van lret College van B e,r W aan de wijk, een bijeenkomst van bewonen
organisaties over de herstroctureriÍg in Rotterddn Zuid en de campagne
Vitaal Pendredlt.

In eel1 doorgangsbuun als de Ossenissebuun is netwerkvorming nict
gericht op duurzame sociale verbanden. Centrale doel in sloopbuunen
is liet vergoten van de maatsdrappeLijke weerbauheid en penoo ijke
ontwilheling. Bijdrage vau het opbouwerk aal empowerment is liet
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stimul.ren van mensen om n1ee te doen aan actiÍitcitcn in de buurt en
hct organiseren vm mogelijlóeden vooL contact, ontnioeting en sociale

De rorialc nctwcrhcn die .n1,1rrn door roelo r \.n hct opbour\crk
l ',d:

rLlJtrlcÈ loor d. riik. Drr l.idt solr! nrt ",lt\Dgcn om,ler ristcmning
lral t.br.LJdg \. l{L h.r . ,nel piji ef moeLr( [ .seluLrr om .ontacr.n
te hebben m.r ccn È(,.p oudars yrirge,, lYoieften.n\ Go]ls ar OK
b.rnl er op. Darr nortcn rc §.r or hedèllie,r \'llrrl d].r sain dxis.n

Ile ;clflels tr:ren h.t uirrocr.nd opbou"arerk er pLorr.mnia\ nn
indeÍe ln5urties zirLr z§eh Hcr onÈrcrkr In regre rr1r dr\rr\e !o.lalc
prosnm j',,rr he:jtructurcrinssbuurter. rerchillerds l-.elerLcLrcuLt.
loper r.rast :1hrL en Lopprl;rgcn nn b.leid .n !itrorrrrg zqLr gtbreh
kig. He1 (.r.rerrrrJ li.u1 \ordcr rcrbeterd Coor progr.rlnD m.daÈonctrt
tr her rersteLl:l rlr Llt positic nn hct opbormreLr Dar rs ool eor
rL.oL1ïr.rdr oitl het tigor nitirticr nn beworers rot gelLlrr: tc brorger
in hit ,rnensr.el uret urslanti.r.n ProÈLnnnrr'( bereÍ re l.ueLr rar\Luircn
bi problenrl ir Je rlk.
Doo, d. odnntr\,ei(ers rorlcn rLc Lcpcrlnrgen sesisnileenl uLl de
.turng r.o het rerl ru prolccten rn poducralsptker. De Llrgrrose
\ ar d. !iturie l, r rrl erg beperLt oí onrbrccht. Er ji rrrk \erni.s ierus
hoppcling cr pIrneLr Norden n,ct pcriod;cL bi s.íe d of brs^ \l1rr
s..s.1.rs LiiL ,]e rl§ oeri|s. Prcjt.rplann.D h.bbe. .taarllooÍ !rrh sexriË
rcalncit.§arrrl: er doeleLr rcnndcrcn til.1cni d. uirÍoeÍlns zonder dur
dLr Ju clijk rordr beroenrrl. Een roorbccld is her e!rl.r.rLherdsprore(r

Ini.".lc nrnco lrn pÍilr.t;rlsprrten L tlit oDroldoenCe ruimte rrLr

"tzir i, roo, tisisrerLr'. l,et orrrleL]roLrrltn nn conracrer er l,et onr
rihhrlen ren qrciaLe rerrerhen. De opbouÍ\'.iI.r onrj.htirir'ba!rs\ierL('
rl! r.oLsr: Go..l kilk.. e,, lu,*rrrn, contacttn lcer
ondrrzoC€D Í'.1k. pr..eser zrch rilpJin rn sic d.1.utii berolrken
zLp, nagran wic waL rveet el rie je hunt aar'prth.n. Ln Ie roet er
znr roor murcn, jc n,oe1 heÍerlbrar rr b..hrLrb.rai ziin ei eei leL
rror sensrclàdc on6\ikk.Ler. xls opbou$.cLlcL HrLr i. Í..ds roid \le
ie tesen L(omt D dr wijk ei re ?oel( n.lllr s.L.siDh.d.n \.iàr merien
hr n verhràl Lfirr kunfei'

Sri,erleurrs!orbourï blijkr eei srconrpli.ee e onJcmcmns. Her
1ee1t zich rin ror rcld m.r 1.genÍellingur tuj5.n uitccnlopende
berorers. .:roepcn rn us nLies Dirr liolnl brl
dat een opbourLredrtr ool z.L1'rxrk de .oldries moer r.h.pp.n om



z,lr \re,k t. IunDrn doe,, Z.td.r strL(hle b.r.rins !:n ii. opiolr"n'.rk
,r;reLling noit rcr opborLtlrLlirr te reel hrllen ir d. lu.ht hou.Len
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3. Hoogvliet

Deanna Gozzi, Carla ten Have, Gina Thijsse:
Oo/t sociaal zuak]«re mensen zul/en ergexs moeten uonen

Dernna Gozzi, Carh ten Hr\e ei Ginr Thijs. zij,r opbouwrvolcLs b1
d. Sti.hting §tlziln Hoog\liet.
Ce,h rcD Hrle rs \Lrrd! 20111 opt ousa'erk.. Z. rcrlcc ook rls socnrl
cultuccl rvcrl«ter Lrr Hooglliet. \':nrai. 1984 $'as z. als bc*orer rc!ei in
d. buurt NLeu* Lngel.md, bij een pcutcrspcclzaal. ccu oudercontmi*ie
en dc bcwonerssoep Kennlel lleírit \i.t.
Gina Tliii"e ser(t rrfrl1995 rls .pbou$r.rkcr n o.rn. Mee'r$€nphJr
cn §tÍFuru. D.rarloor wrs z. .oórdinator arbeiLln:rkttoelerLi,rg rr
fcilcnoonl en bLrurt(erfr lr Hillcsluis.
Dcdnr Cozzi is varrí 1997 opbou$ïcrLrer u dc \4eeuNenpLrt. eer;t
rls meJe'"erker portiekgesp,ckkcn in daema als opbourLrLerker ir de
ItoBr buurt en I rnrpreiblLurt.

Vàn renovati€ naaÍ sloop en nieuwbouw

In 1998 werd besloten tot eeD grootsóeepse herstructurering van
Floogvliet meL de sloop van s000 woni11gen, eendeÍde van de totale
woningvooraad, en de verkoop van rog eens 2000 woninsen.
Dit was een breuk niet de aanpal in de jarcn 80 en 90, met kleinschalige
q euqbo. " i- d. "i . \ier " I nsel"nd en renov. ie '"
wonnrgen. Ovcriast en veruiling in de portieketagewoningen werd in
die periode aaigepald met portiekgesprekken en beheermaatreselen.

Uit de aanpakvan Nieuw Engeland werd later de conclusie getroldtcn
dat ccn tleinsdialige vemieuwing niet werkt. Er was een stukjc pradrtige
nieuwbouw genaamd Nieuwbouw Nieuw Engeland (late. hernocmd tot
Keerpunt), maar veel mensen van buiten de wijk bleken daar niet te
willen woten wegens overlast van de omlissende Ras aan de Waaier
en de Hailaweg die bleven staan. Ook de renovatie var de maisonnette
woniaget had niet het verwachte resuhaat.

Bij de herstructurering wordt steeds benadrukt dat de woningen rriet
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rneer van deze tijd zljn. Dit ldopt wcl maar het is naar mirn cn-àrxrg
m3ar een deel vxn het vefi.al. A1s jc weinlg onderhoud plccgt gran
de menser vanzelfweg. le kunt drn Hoogvliet upgraclel, net een nccr
geméleerde bevoll<ing el rnensen met neer inkonen.
ln Nieuiv lngeland rs drt begonnen. In het begh was cr geen leegstand
ir de \íraieL. Als een wonrng leeg hu,am stonden nersen in de Lij.
M;;r als je het laat ve+aupem trel*er mcDscr w.s. Er ontstond eer
situatie met leegstrnd, postrdressen e.a. Het *,rs eer soort sreeuwbàl.
De problemen weLderr eLser en je ziet ooh d.rt rlleen hct reeEcrten raD

nieuwbouv niet betekert dat de buurt beter wordt.
Toen op cle buut een íoopetlket z:rt ontstonder echte pLoblemen.
Dat beeld rverd nog een veaterl« door een tv tilm over Antlllirner er
juns in Nieuw Ergehrd waarin Floog\liet werd rree,gezet:rls'gctto'
cn nationaal rampgebied.

ctrrh ten H.xa wrr i. d. rr.r 80 3h bero.4 brrollen bii ae JicusÈr orer d.
ràp& r de prbleNn nr Nier{ Erg.land !.r.n.is {ild.r ir ..rÍc nnuntie
tuo l d.t er bder ond.È!!d sedr.n {erd arn de Jhti. Ze iiddetr Iasrran voóL or
§.hÍnD.l Ii de blurt fuIle niÍ ftÍ de .lte r r het e.nt€ uu,: & wootrde! al
EelrllodrLo.Èr c. irn{f ,n., rirlter'ser
D.or h.t olboumreÀ {eÍl.or inniÍrlgro.p ftÍd g.v.índ. Ke.n,èt NeÍiÀ Nrei,
(]ie a.tÈs or-q rneerde om de l€eÍb ireid te rcrbrÍor

II het ! ddarsebie.l w{dor ..ns.zinsw.rn,s.n s.bo!,rJ. m( err( subrnlre De
r!D,rsor rnEn soedloop, ma edr deellrn dÉ NnÍn di. dri, !n,s §ón.r iitde
rl $el +ed ies onrait ze hst l rlen yar de flar aar de r rden, ia! de \íadd cn
d. Hiiliw.s. Ii en litll plrriel€D nl de \{,.riEr ÍnE! probl.Nn e1{ zrt ook
eetr lrtrl dflsspind.n. Er onah,,d het beèld !rn Èn .rimnr[ bulr NÈlw
En8ehnd h-s hr ranpel r r 'edto' or bcrones nr d. ni.uwbors ràdden het
sèroÈl wre. ze wrdr nrselaprld door's6puis'.

OF..n bcw.r.rsr.r$d.nfs in I986 rtemddr 250 b$err n1met noop r rhd
middeleebied. D. opbon*v.n(Í hrd vooftèllci Í,oí!Éid rf or{les
mÍ ae iÈrÍ volkirun'stnrs. de co+onri., d. d..Lson..nl. .n d. ,).ln,..BsuE^ llnJetr kueD uLt iloop ofEroritie, mlr { nt,d rne! dnidellrk s.ndd dr
bou§.d zouden F.dcn roor d. hu!Í Er hs eei plltler !p trlii met eiÍr nan ver
sdillende p tiren: au de polni! urso, F. dn, a$ d. .orfofutie liise. we dft. rL1
oll irl ie b$!oi s F dal enar esr.ld.Lalnt rrg.p le b,redrkonst wns: gu! re roor sloop.

\eel nenseLt !rt NLCLN ËngelarJ in uit Rottcrdur rcrdcr orergehereld
nIÍ de l\Ie:LL"erifhrt erL lc flats n rle KoBa hurr. \làI in de liol]]-
buurl {ri of d.rt nrorlent eeLr sttrlie -bc'voncrsgrc,tp 

rLic controLccrdc
Lvrà de mer,en ,,drrl ]r\,rDcn Zr htbbcn gezcg.]: rc lunncn mrar
.e. d..l1.rf de problem.ri€k rrn. \til E.n!.n ziln rocn in Oudrland
gcphetr en ir cLe rraisorLrettenoningtn is htt tour g.ga.u n.t h.r



tro.es. E. is ni.ts g..lIn rin d. .onmunicrti. tLLsctr oud. .n runi
i'

Dc mrisorntncronugrr nr Ourlrland Íc rn gcrno!.. rn rr nrrJ
ccr liii bilgiplaat.t Rtnovatr lrtr,lt cLhttL nlct op rrt er rar rerrl
1.irachr. \:c.1 nicDs.D \cnLoldren. OudtLr iutochtonc beNoncr gngen

schLutjc Op dc borcoraninsur ]l'uin rllo.hrone Ltr.oftrs rcrcchr
uu d. §'!ai.r. Digne cD tlc \\''.ÍFult. Dr npLttàtlinF ,Ir ni.utre b.y!
rcr' ging rirt gocrl n OL tlu . EL ontstortl rr:loop oLrLier be"one:s
cD .Lin giit icJcr ziln ciscn g.urg tr rcrpaupcrt htt bruri J. Lr(,.t\ti

D"
rL ij gc{ onderluite socLr[ c.trltr.,]e \\:c prob.r.u cL ru rerbrrl rLr

rIr 1e brengen nra.rÍ drt is brtrr.r onio.nhrk.

ToeLr ru de reno'atre 'rn de mrsonnertes rn Ordehnd bleeh drr ,le
lLtrrtLe Lier neer beheerlblL Llilr rLe benotír orn ie marsonLrelres lLl
NIee!*e pLrrt niet Jne.r of te lin.rppen. ILr 1!98 \',eLL1eu renolgeLrs .le
igorreuze slooprhnren bedrclu
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11 m,in sline.iins Nis er Í'rr S,i beÍofr.r seer dr:rgr'1rk roor ler
besluu orn dulzenden roninger te sloper. llense:r l,ebb3i lier o\.er
zich heen lrter komer.

\\:1 re !r. 1.É.1 beroien hoon ,, drr de ellende lr Hoogr.lie|s begor
nen mer de n.rdslemieustrg ir Rotter.lrnr Zuid. \eel lnersen dle Íesenj
de sradsr.ernieuwirg reg rnoesren Lrir Rorlerdr.r l$r.ren n.r.rÍ Hoogllrer.
Fr ms geer .ociale begeleicling meer ri,r geric|te i.tlrlrslng .looÍ

roovilzirs rrnseboder ria .]e woonkfurr.

Hoogv!ict lrccg als rlorp re mrkcn mcL cer grootsredelijke prL$lenrtiek.
Dat hrd ook politickc gcroLgcn leel menser stemden uit prote.t o;. eer
lokalc partij dic aansloot bi hct stcrke dorpsgeroel dar in Hooglli.r

Gim ll:ijtt
De ItuBa buurt, rolLrit Iioohb\rcg cn Biàts1r.3 buLrrt, b.Íond urt hos.
cn DiJdclliogc tlaritclrou(er Dicr zo\r ,luizcDd gilcLil tn poLtichlonrr
,serr met reil Froen.
Toen Lli n 1!re5 u rlc ItuBa L,uurt lo':m "trhtn "'rs Ltr phn on alLcn
de mrsomrettetlrts tc slopcD. Dc rest zou opgclinrln (1trdcÈ Do.1 1.ul

KoBa-buurt Meeuwenplaat
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rnilr N(rl §.r5 sir erleli.gsotbour m.t porticLrg.lprcirLier rr opzoo

\\'11 zetLer in op rlc dclcn nn dc buun dr zoudeu blqr.en staal.
Ik strrLLe ir de KoBr nct dc OpzoomcLbus. Gcnrcnsch.rpprlLile uoeneL
loor b.ron.15 rïrs: c.n schont buun. \\re zir b.gorrneLt ret s.Loon
nràakr.Lj.i .n mct'Pr.t rond dc muonnrt', lcuh: .rcuLterrir op
binncntcncurcn. lh bcn n'cc laar Lord het eerste brnnlrerrern be?ig
g.r..!t. Uit.xrd.lilLr dcden nftr dan t,,ee honderd rneLrsen ee m.r
ccn recc op ccn zcephel,ing. Daana r.il.len ie mdeLe dne binrerterei-
ncn der ooli \ïc licten zicn d:t de mcnren lrr de bLrLrn Íel degelijk iets
rLtdcD

Bij poLtrh_resprrlÍeLr Lr d: KoBr elkte il< \rel Jr1 eÍ rt írcr.si.i
u rren en vecl ,loor*roou). Strrters d,e f] Èrn frir ir.r r ccr r enrokkcn.
Als dLt roLlLr.gerr rLr Je stad Lud,len ge*rar, ir lrer,lrecht. ru, cr gicn
L(etsurrd .se*eeÍ. Hoger opgeleide !lriclrlelrrsei in Ho.grliÉL Sun

"'!"
Ie,lereen ze, bij Lle *rrt n,, de portittgesprekLrer: 1e benL srk. l,tt hclpt
tocl nret Il rold ,lrr rLs let drrr nlet zou lukker hct ook in rn.icrc
brLurtef zorls de Lrmpreiburrt riet zou [Lkken. De inzct nn hct op
boumvert ir fer KoBr-gel,ied sloes arn en binncn hct tcan hcbi--.cn rt
roen gezegJ: cLrrr moeten de meeste uren naar toc
I looidurt wrs ,rnerleriisírpbou\r. mtr.u iLr Hr.rm in dr buu,r ooh
clirger teger die loeger om belangenbehaniging. lh hcb tocn gcJurC
d.rl ooLi d.rl Ltll de oker nr het opi:ournrcrk in dit gtbicd bihoorlr,
oot rlraren rtipraLen gemarlrt met de deelgrmccntc orcr rrmcnltrngs
opboL,§. O:r hcL momcnt drt wc zicn dat hct nict gocJ gaat r ccn

Iàr nijn takcn hoo,dc ook hcr houdcD vaD portieksr.pr.Ldrcn m de
KoBe. Hct ras ccn prcjiit .lit g.tlDrn.icr.L \.rd ranuit hrt $ole lteddI
bclcid mct ccn rcgicgrocp ÍaD coryritic, dccLtcmeertc tl opbou""'rrk.
Blt dc staLt u rcbruaLi 1!97 rÍcrdcD bcs.oDrr tciiLrtomttrd orer rolln.s
rcrbctcrnrg mct ccn nicurc ircuhcn, ctntralt. cr.. rmng c.a.
Tocn dc portichgcsprcl*cn ran stan eirlcn rrrcn tL al gcruchttLr orer
sloop. Na het besluit ur 1998 tot sloop rar de 1000 portrlr rn grlenj
ilers :an rle Koolrnrrg rD .le BaaÍ,r.r i! de Dzer .nn er rrr \ irr te
Dakrn \ià 1rorricfsc.prilJ.er rle nrt ur grsran

Gim Tt ijrt
FIet sloopbeíurr k'mr .rls etu doLrderdrg bLj helJrLe Lrernel. \\'e lraddel
rlr opboururerL<ers *eerls ln de nenserr.eLteld dar de ponielsronrllse,l
opgehrpr zouden worden. NÍaesoeLers hrLl eltijd gezegdr drt blitít strrr



\ïre heLben daarn !ee] genrresteerd tcmijlwc nict s,istcn drt hct 3csloopt

Voor de drts treÍl ln 1r9§ reu reLhuurtop Íse1oftligd. Ecn "o1gen.ldeel ,r de buurt rolgt ,r 200+ Àanrrnkelijl( wes de bcdoclDg dat dc
!loot in ft\eL1 z!! pl.ats ruden. Drt irlcc Ls lrtcr los.gclaten roor eer
Ddere procedure: :1s eef tlrt !oor 50'l,r leeg is $,ordt reI \Loop!€r
gunnirg ranger. rgd er krljgen meLrseLr een r.erliuLdrostenr.er.roedug.
Àls 1e roor die rijd r.erfiuiir kÍiiE ie d!s geelr r€rsoednrs.
Ellict nn deze regeling is gÈw.est dal de betere toÍieLier het c€rlt
zijn lccggekomen. l\4enser die her zich konde,, reLoorloren. zo.rls tnee
v.rdi.n.ri zijtr hct .crÍ !.rhlLsd De nrrisor.ett.tlrts nret de rjLr\r
dnrglrachti3c mcn.cn zitr.n in l00l nog sreell, lol.

Var dt 1000 r'orugrn in d. KoBi wir.i n,edio 200j ios 300 benoood.
Dc conurunicatic mct bcron.r oveÍ de àrnprk llep sl..lt. De .orporr
tic harl gczcgd dat icdcrccn dic in Hoogrlier Lvilde h1i1en woner een
*onirg in Hoo5rtict zou 1cilgcn. Bcroner hrclden drr zo opg*rr drt
r. narr (D nlcu{boqlDi rÍotrins zotrd.D kunner. Drr rercL noolt rlu,
i1t11k tegcnscspLoLcn.

Er uis rrrl onduLdeLijlJr.trl orcr §it.i 3in3 scbeurer en rerr de
nrerien rlrr loe rro€lt€D. Door lict opbounrcrk cn me.lerverker ur
Heel de BuL,rt. rerr \o(i.i.il pLoilrammr rooL hcrlrructurcringslirker. zijn
roe ee aanirl br§.lrrrr\ b1 clhaar grbLrJrt Z. h.Lrb.n d. b.roieis-
sÍoer, Bezors,le IioBr B.rvorers, gcvornd §t hcbbcr alLe rrager gein
renurrseerLl rrrrrop geerr.uinloord s.as. Darnrn rrà.rkt.n §..en boekje
en op eer be*onersaroll,l *eLJtn de rragcn roorgcl.sd rxi .le.oIton-
rie ef de deelgeJnee tr.

De belvonermaJ Íjlde i.u de BKBB D.r hiD laDens'crktc. nur dat
§eiser.le de BKBB omdrt ze ondL]rrL(eLrrLr 1en NIaaso.v.b wild. blijren.
\'.n{ir( Ir de trewonersndeu *ll! rhr ze ccn sociaal plan hrdrltn ondcr
tc|cnd met de coryonrie r:rr niemlrd achter stord. IGrrickpunt is
loorrl dir ie pàs in lr.rerlurs hon,uoor €rD rirhurliosrcn"crgocding
il! 500,0 lxn een conrtl.a leeg is.
Dt BKBB rvcrd door \4arsoeler eÍherll lL selpr.hsparrn.r

Crsprchsprrnrcr nrmens de berorers orer de hertLuctuLcLng zijn dc
boel.rrrd.D D. m.ns.n die daàrii rctiefzrl rornen e(htcr ge.n
NeeBFi.silins 1ao dc bcrolkiis.
BeÍ.on€Aràden iunscr.D roorul rls oifil:lële settrlLjLr yerpli.hft orerl.S
or.slrerr. Ze zill er nict op to.g.ruí onr besor€r! te lertegen(oo igor.

113



Verser weten raak nict ric .r h dc bc\ion.ÉrrdcD zittet et met "elkedinger je bij hen tcrccht kunt.

111

Imàso Hoo8rii€t loopt derkjes op
Het nnaso ran de aoortarende muier"aarop rle rleelge*eenre Hoo§liet de !.r.1
d{de \rcnins,-ooÍed enrlak besn,t deukj.s oÈ fc lop.i. ondd bo\on6 en
sloopbuurt.n ínnt hd ríÍouror nr d. bdoli ïxn de deÈleem.eit.. .! Í.oni,rs
..eonties. Sloopop{ities {odor ultssELd. De nËuvbour list. orerirdr nd als
eldeb h de Írd, al een tijdje or zi,,1sat.
Over de LcirÈL( en onrÈle is de lutste n id.n !.dnLdis tÍthr m dÍ h..lt
seleid tor b.Torsdhcid ondd H.osrlicr§. d.chiidsledu Ze zitkn mt bnxrdarde
lris.n §ànt komL !É de niLstelmn de sloop nr ear deel v l HoosrlÈt de hrÍru.
Lurerins itr de seheLe deeLeoneente h ssrrl Etr is de beloke dat lremanL] Lioor rle
sloop er nieuwbolr'oF{,,tie ,-le rleelsenrorte u,t *o t sejasd "os tr@ds 'rikri.lrtl En nn\rhtf R.l hd bdrnsiiLtst., kloÈi hd dat t.r.nes và! te slopen
hrurtm hct rrronÍcn rrli.zor nr dc bdotLen r r de deeL8emut ar de $e

ULt: Roltdlmr Dishhd 2l iirurf 200.1

Llir protc( t.S.n dc lcrtrrghg van dc nieLlvbour. doeger de beuoneLr
i.en dc KoBr in scptcnb.r 2002 zeli.cn eerste prrl "oor de Lrleuíbouw,
in ranw.zish.id lrl .lc voorzittcr ven dc rleclgemeure en de d,recleur
Íar N,Í!e.o.!cÉ Drr Levrrd. lcel pubLi.rreu oD.

NovembeÍ 2002 werden de resultaten bekend senad.t vàn een enquëte
die de BKBB hield onder bewonen. Daarin worden een reeks van aan-
bevelingen gedaan om het verhuisproces beter te laten veriopen.
De moselijkheden voor bewoners uit de KoBa om te verhuizen naar
de nieuwbouw ziin beperkt. Je moet een vetLe portemonnee hebben.
Gezegd is dat de eerste woningen die worden opseloerd bereikbare
woningen zijn. Dat zijn 125 'aoningen h het proiect HoÍèiland tesen-
over het KoBa-gebied. De bouw is medio 2003 begonnen en hct project
wordt in 2005 opgeleverd. Verder worden torens gcbouwd met loop
woningen, de Oosterbaken en de Noorderbaken. Ander dan in de
stadsvemieurving is het uitzondering in plaats van regel dat jc lont
doonchuiven van een oudbouwonnrg naar .le nieuwbouw.

Dc nicurbouw loopt ooh cLs eclitcr op dc noop. Als bc1'onc6 val .le
KoBa narr ccn nicuwbourTonins zoudcn r.illcn mo.r.D zc ccrrt tijdc
Iijk crgcns anrlcrs hccn -lc moct drn Llubbcl rcrhuiztn.Ic tLilgt wcl iets
mccr rcrhuiskostcnrergocdng marr er r birna nirmand rlir rlaantoL



AaDÍanLrcLlili w.rd §cl .sczc.sd: c.rÍ L-.ou$'.D .D dn slopcn. uarr drr
ILrhte niet. De kins dat 1c in een nicus'c woning tcrtcht 1«rnt in 1c cigcn
buurt r.or,lt *ccrls kleucr. Ih s(hrt d.t uLtcin.lcLlllt ccn stLLk oi ticn bc
woDcA uLt Jr KoBa xr .1. ruÍ.bour kon.n.

Er \o r ni.r prc.i.s biischouden §aaL b.rronirs rlic rcrtrcldrcr raar toc
g.u,r. SoDnnisen h(bberr er roor gthozcn om grbLuil tc nrhcn ru ecr
rooLLmssrrselug roor d. nru$boon rn tijdclijh tc r.erhuizrn Daar de
Lanprtibuun. Ànderen .tran narr Nicun En.gelanrl oin:aL lcrnis.
De neeste be*orrers z1n r.1rse*erd op birrlkbarc huuFLonn.{en eD
drt lulrr rog steeds. irhar leeL be,Louers ru Ll. nri\onn.tclhr\ attcl
Ír.lte,i nos Íeeds of eerr bere,hbrre toLrug clder\. ZLj [unrrn nEt
terhurzer ondrt ze de reL|u,s tosteLl e, goedng ,rodrs hcbben rD di.
Lrritsen ,e trs bir ee. leegst.lrld rilr 50T!. Ih aenL( l.u le srootsre hnel
fui(ei bir de henrLrisverting rog konreLr.

CoÍdusis vaÍ cnquère door B€zorsde KoBa Deponen
Hd rír.uÍcn op .o, ..niil€ en s.ède oel«,m\r voor J. men§{ JF seJ\ersen

moden rerhfta1i.r.m. sloop disrt h.$rnncn k v.ído,.
De hu ise KoBa b$one4,oelen zth enisvins verg.rs, .n bnir.igslor.n mn d.

li&È eNvbóuRphnnen.
Moror n,s.o, srnrlhr hruí voelen 7tÍr nrer N{ Relhon n rleze buur. nen

ziet alleor rin.ldrt ro.r hd..on.mtdr bd$s. D;x ,,rs nÈr de ,i,et zirn tij Je

'NIen wil nier twee keer moetetr '-ltuizar om ear Ins te mikar oD tetus E kÍen

Atrndà&L!.or d. sí)tl s(rl) àlkd,rlrndd ír 3en,o.enlLrat her nÈt nr de kou

Annda.hrnoor de sfe*e Fiilbnrdnrg onder de rspoldarrar. SrtrrL d. nicN.
Riil./buur ner Je \o.riie Fijlers rlie eL zrrr. Cur de nelsen de kiff Àier deelen dt
LrÍ mnrn ntl in h.t.n-qcw;s., .rur 7.rg dÍ c.n isder soeJ en tirJrg gelnfo.

nÉed nordt o Ent zakar die te NIo hebben m.L dc h.rhnnv.{ing in l,.r àlse

lir.n1iris..r so.d rÈ,.,[nds riose]iiltheaen rijrr nn ook var de Fensen zirl
Doe dit door oFni.uv { oo.Íc.ss.sF.kk.r t. voerèn mer A1.lll beÍalHs v rae
ItulèbuuÍ. Dit n de arise m rier om edr.dlijk.n rcahtt.h b..ld te kijsèn tr!.
de hind RiaN r men kiD bepalen n aa(oor etr srt er sÈboNd zotr nocLur sord.n.
om d. v..rtsrns !o de hdhuir!eÍing re Rin*,oryen.
veilis[.id cn l..ILiarkid zij. t]di.sirke tuóoÈn in le KoB, buurt Metr n { lier

serxst o! dlt deze eeFaarborsd blijr.r ni!írir. d. djd vordert.
- aen belinsóke taal lisrbiialle betrckhen puiÈn olr opcÀ r. íiàn voorvtu8.n.n
z.rs.n \'trr de hrid,sè ltuEi b4or4, !m het leed zor*1 moselijk te 'uzidlteDDe Íijk íraL..g rlLird td,o,d lls een sroÈne wrjk.n er§! t 'eeliade aan
selÉcht dit te behotrd& ln d. .i.uwbowpLarnen al drr srote rdda.hr utrsor.

Un: EnrdfutFortàse B](BB-E|quete, Bezorgde lGln bsroDe^, novenber2003
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Gind Tliisv
De BKBB kan een àctieve .ol spclen ondat er al veel contacten waren
in de buurt. KoBa was een hele actieve buurt en er was een grote buun-
binding ontstaan. Mensen gaan dan ook eerder knokken voor hun buuft.
Er was een Brocp meDsen in de buurt die zei: ik wil hier riet meer weg.
Dat is een verschil met atdere buurten, zoals de Troubadouíaan in
Oudeland waar de niensen na de verhuurstop massaal uit de flats zijn

BuuÍbinding is heel belangÍijk voor mensen. Als dat aanwezis is zetten
meDsen zich in. AndeÍs maak het toch niet uit en is de reactie: het is
hier een zootje, il verhuÀ wel.

De BKBB wil doorgaan tot de laatÍe bevoner vm de buurt naar te
vredenheid is verhutd. Ze proberen dat ook goed in de saten te houden
Dat moet ook want mensen krijgen soms een woning aangeboden die
nog Uemer is dan ze nu hebben.

G;nd Thí'\e
Bewonen knjgen een woonwensensespreh. Maar ik kom memet tegen
die niet begrijpen wat er gebeurt in zo'n gesprek. Ze zeggen tegen de
corporarie: u weet waar ik woon, cn ih wil ongeveer eenzelfde woning.
Er worden dan dingen aangekruist en ze zetten daar eet handtekening
onder Ze gaan soms zwaar de mist in. Het is moeilijk on zidrt te krij
gen op problenen want hct gaat allemaal per individu. Het opbouwwerk
beschikt ook nict over vooruitseschover poÍen in wijken in de vom
van een wijkwinkel wad ncnscn tereót hunnel met problemen.
we werken als opbouwerkteam vauuit een centraal punt. \re rióten
ons als opbouwerh sterk op samenlevhgsopbouw eÍ opzoomeren.
Het opvarsen van geluiden van individuele bewoners die te maken
hebben Dret de herstructurering hebber we rog niet goed in de vingen.

\íe hebben we1 praa*uizet, ontmoetingsplekken ir een leegstaande
woning worden gerund beworers zelfvoor zover nogelijk. Dat werkt
goed. Mensen lcijgen daar vertrouwen van andere bewoners en gaan dan
praten. Vaak willer memen voor atderen niet weten hoe rot ze er bii zit-
ten. Maar i1s ze het bij anderen herkennen gaan ze er wel over praten.

Ze houden elkaar dar ook een beetje in de gaten en steunen elkaar
De een heeft beter contact met de woningcoeoratie dan de ander. Er is
J ,ld her r.,.o vJn sel.oleerde ne .- \, $ei" ie,
gebeurt.
Maar ia de praathuizen kun je niet terecht voor inlomatie en advies.
Bewoners organiseren daar vooral sociaal-culturele activiteiten. In de



KoBa wordt nu minder seinveÍee in samenievinssopbouw e11 onder
linge contacten. Naast ondersteunirg aan het praathuis Villa Kakelbont
gaat de meeste inzet gaat naar de BKBB die vooral doet aan belangen
behartisins bij de herhuisvestins.

Heel de BuuÍ dee.l huisbezoeken waarbij ook sociale problemen arn
de orde kwamen. Individuele problemen werden doorgesluisd naar de
instanties die daarovcr gaan. Iíe hebben samer een taalcunus opgezet
omdat er veel nienseD met een taalaciterstard bleLen te ziin. Va Heel
de Buun werden niensen ook betrokften bij activiteiteD vaD het opbouw
werk en het sociaal cultureel werk.

Ik heb positieve enariDgen met deze werhÀ,ijze. Als je via huisbezoeken
met bewoners thuis praat 1«r je mensen echt ontmoeten. Het is een heel
intensieve weÍkwijze en je lont ook niet voor iedereen iets betekenen.
Mensen die werden doowemezen kwamen soms op een wachdijst.
Het bleek heel moeilijk om cen goede samenweÍkirg te orsdiseren met
andere instellingen die nodig zijn on een aanbod te kunnen doeo voor
zorg, schuldsanering of schohg.

G;ndnís'e
Smenwerken met instituties als de Sociale Dienst en AÍbeidsbureau is
moeilijk. Bij de Íart zei Eric Geraets, projectleider van Heel de Buurr:
dat saan we allemaal regelen binnen Heel de Buurt. Ik had eerder als
coórdinàtor arbeidsmarkttoeleiding in Feijenoord neesemaakt dat alle
orgànisaties hun inzet voor werldozeD op elkaar moeÍen àfÍemmen.
Dat was een dÍama. Ik had gÍote rwijtcls ofhet hier zou lul*en en dat
is ook uitsekornen. SoZaIre en Arbeidsbureau zijn hele logge apparaten
en je bent aflrankelijk van individuen. Als opbouÍ1verk hebben w€ seen
tijd om die contacten te leggen. Je kunt Looguit sigaaleren en kwesties
ÍeerlegseD. Je bent aansewezen op samenwerkins met prosramma's
van anderen. Dat kan welwat opleverer als rle lijnen kort zijÍ en srel
gereageerd wordt op signalen. In een gebied als Hoogvliet ofin bepaalde
buuÍer zou zo'n werkwijze mogelijk moetetr zij. maar het is nog der
soed gelukt.

Ook op het gebied van beheer en veiligheid is smenwerking nodig met
anderen. Buurtcorlcièrses venullen een heel belangrijle rol. Omdat het
soed saat irl de KoBa met de veiligheid is daarop inmiddels bezurnigd.
Bewonen dwinget zelf in overleg met M;asoevers veilisheidsmaatrcselen
afzoals het afdidrten van woningen met stalen platen en het plaatsen
van hekken. Het n in de KoBà-buuÍ redelijk geluk om de leelbaarheid
op peil te houden. Er zijn wat bràndjes seweest h leegstaande woningen
en enkele woningen werden gekraakt. Dat wordt gedoogd ah er geen
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oÍ.rhst is, miir rÍonm8cD die leeg rrrn *oÍdei FeL onlmrnt.l.l.
!.r hebbcn zich 5:een rampzàllge \uurlies !oorsedxrn.

ln ccn Joo;'t,uuLt .rls de KoBr is eef belxngri k€ trik ran hct opbouw
rcrh om cr roor te zorgen drt meLrser nrondig g.nocg zin on ubcd
urr ri LrciireD m hun lrlLr.rie D.rt 7e lJn dr gcrirg.tc niJdclo, dc
wolin.sn. ret berte Lrurlrer hLitSer. Ir een buun rls dc LrnpreibuuLt
rllc no.s egr hele tlld blilli Í!!r i.h1 j. l. rli opbotr\arrlir D..r op
onrlrrluge coltrcre,, ef ,r eiler.iissopbouÍ.

Girr Tt)ii\\t
Ilt gr er lrr uit drl rlle; ret ik in mcn-.cn u1cÍc.r cn \ at ze L.reLt \'lnÍ
rs r,oor die mensen. Je kunt mcnscn vccl lcLcn Lil prorescn u dc buurt.
ur lret ongaan mct dc blLr.n td ilct ol--zettel \..ur €eD &11e. IIet garr
onr lret proces en om hrt product. 1rÍcuscr doen n hun Ir or :tltijd hul
roordeel mer qrt zc Lcrcn. \\''at hct voor een buurt oplt. en oi ' oor
I loogrliet is een rr..d.. Dc pcroorliikc onnril*clilii raLl Llen\e Ls

r.oor mij het behngrik.tc

vcrsàderins raadsconnissie rolkhujsv€sttus deelsemeente Hoosvliet óp
23 ia.uari2003 n.x.r. penpnlrlicaties oyer Íasnatie in dc h.rtÍu.tffcÍins en uit

Ntuiii.n Kr.Ínrirl. (dir.tuur Miasoerers) deelt mee dit overles È s.r*r mt ae
vÍcnisnls ru BewolusadeD laar i neidnrs ran Éen brielen ae Serhrenlirkè
berorarorsannitl€s o1€r Ín$atÈ m ae nieuwbour ei ltn.lruitn in dc h.rhntlc
turs. Lr r geflr sp ke vd uitstel vJi d. sloop. EÍ n Í.1 s.sproken over'opph6sen'
vin benDnd. Íli$ rdr bdur. mn hrhuisvsLnrB. We hotrde! rrt iu de r1;prtar
dic nr 1998 {.rd.n Benitrht net beÍotr$Dddr.

M soeveb al de v{eusms va1!$!oneNJlo, Íèld.n n, 1998 'd dI d 'i;1lNl
i. D. síÍ. iNr.om lan ii.uÍkone,s trsLletso.liL. dr saennosen aatr
2. Onderlond 01 ElorÍi€ koÍ veel (60.000 sula€D rer {!n, fsl nr i,r lewr t i ien

l. [r is ]aAstand vln l!00 rorins.n o, drt hc.lL c.n ftsaLtlelte.L op de omse

4. Door d. tunprlrxn bLole bijbLokje ontstar! stidsvemÈlFnrslrlmJsr
5. OD pdpedielte bÈaen roor Hoosaliet r st de lifèrgèhÈdei ,s eo, gro.f

schalige aupal no<lig

Dir l.idd. in.lrcb( 1998 tor let plm Hoo8lli€r a.xr zet' Nr de sloop ' r 5000
nodnsdr dr de r koo! v r 2000 fonnrsen
Daarbiiwerden a€ ro1se,1ae la\prilen sem.ilt met de bavon-s:

mogeliikhíd tot terusLtar in ed berikblr vo.iigroor i.dÍ. b.'otrÍ die

miaÍe8elar om de Èdbidle[ tijddrs het pro({ t hindhren
k*alitatÈt' goede "iu-bou'"' prtidshil\ in..nso.iràl....o.oDn.hpogrimmi
monn.rnrgvln d. !.odgrng p.r l«irtril



voor 2.s00 w.diBen w.íd in 1998 èen v{huurto! atlekondi8d l! 200,1 roigL..n
Í{hu!rto! voor !ogmrils 2.5000 §rn!rger.
H.t tr'f. v.. voaoleadies {odr bepiàld d.or hd leírek vi. bewoner:
bij eor hcsstrnd un 500n ri een blok wo r.en sloopbclun ains.lijrsd
met urgentie en Íidsverni.nwingsvèrgoeding yoor Dog zittende besores.
Io 1§ taal wordt €en bulletii nits.s.v.n mèr srseveDi orer de leesÍ rd.
!rwod.i ilip kor gdnakr met de V ari8nrsvÍ, Bsy.,ri§&hn oyer e€n sociial
plrn, nrLínlti. .n 2essensórp.

Er r\ veÍrasrs bij de nieuwbouÍ omdÍ vorhilÍenle pro.edure! meer tijd
vÍrs.n. DÍ tlnt deelr door de ioNselieerd. planvonnins De rolsoÍl€ is norm l:

llisr in 1998 nàtrr íru.rutris.tÈrr ier nÈuÍbouR Drt leveÍ lànB. pro..dLr.s orn 'l ro l'- eJ o. ió- i !.r,m- -- oo io..
rààr, teBijl ae nnan.,erDs ria net ISV ear d&k,ns kÈnt vin 4 jrar
Bdwoner nl KoBi sebied sloes.n nr runi 2002 zdfeetr e4r pail om de ain&d,r

d.r rg. o-'; Loorrn',
I,ltrxsoerÍs h..ft de volgonk a.tÈs ondunoNn: vÍzo., on een róodwer
he$tru.trItrins ià. l,.r Rjjlt on t.o.eduB k ra$ellen e. itipmk.n mer gemeeLlre
Rorte an oÍÍ prodn.rie vai runnt. ii te plamen De moseliilheden r.or hÍh lis
v.tins,iir r{t+oor m.t her iàDbod m. 'v.oÍangssarnnrievolh8oi h de ro.r
raad sBÍ.orf- 2004 een l.erhuu$top ins L
Deze moeelijld,.id is r.n wire keuze. ar brenst Ne dÍ bcw.nds twee !r 1.ri .- o,, oo ..' I L ol , ,o.d
De bes.hitbamheid mn woninscn ro.r hltlrouaens iie nr HoosrlierÍilhn
bliiror n bqE'l(. voor aeze sroer, zrl à.ri.lF.rdoi bemiddeLl or a gebodar.

Ja.quehre Cornelissen (p.rt.felillehoul5tr n,nnE) Beeft rin dal al vrÈl n sebeu :
d 7,jn 4 Ínrduubóetsen seprodrcdd Èn Èn ont1viklel]Dssrnie.
O.t r.or de findrcietus r r de plaDor zirn Ír[en Èezet. De .orpontie nen.n
ear ororàbd. tof vin 50.000 elm r.xr socitrl. hunílo.,igèn voorhun Ekedtrg.
De he^tru.nuÍnre saaL .m nènsè. Sloop 

'aD 
5000 {onins.n .n !-koo! var 2000

Ltonnrsor ber.kaÍ orel(r]rid voor duiT.nlen mardr. D rom prir.n se ufif
1998 steeJs mr ae Nnsen olr ze Lc bdrel,k$ bir het prc.s. BesotrÍs un
Ondelind zij,, voonoFs, aoorhun bexoldrdrlcid bir hèr

Bedodn+ in 1998 Fs dlr dc.ieLwbouw st 1'oordatÍordL scloorr. DfiIultte
niet.ln rl tl ur 2 jarDoeren b.won.s a ]4rqa.hren. De corporari.s houdfr' !èÈl
nldiyidudc ssFièlrten ner be{o!€§ ar ovul.sg.i mèl bsvotr{srdar ar hu à.h
terbar lbdr blijkt n, d. KoBi dat menrtr I{ Bevod h.bben d e iD de kou Íi l
lte ga r nrt Len in Bsprck.
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Làmpft ibuurt, Meeuwenplaat

De Lampreibuurt (950 voninsen) beÍaat hooÍAzalelijk ut portiek en
salenjwonhsen. Voor een deel van de complexen, in bezit van Maas
oeversi wordt volgens plan in 2005 een verhuurstop irgesteld. Een ander
deel, in bezit van Vestra, blijrt lanser Íaan. In 2008/2009 wordt bekeken
wa! daarmee gedaan gaat worden.

De Lrmprelbuurt $.as rot voor vier li.rr eerr bercrc buurt Er Nrs !eel
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vraag nààr d. ironngeD rD Èeinig verLoop. Dàt le ndetule rc.n dc
phnn.n loor dc herstN(tureing \rn Iioo§lre1 nrrr bLLiten lsimcr.
Dc L.uprcibuuLt Fcrl ria{D rrrgeg€ven .rls toeromsrig sLoopg.bicd.
Dc itgelopcn raLcn zipr Lrel vlr de oortrotkelijke beronc,s rcnrolJrcn
cn kamen soci::l z",rl*rrr gÍoepe lrarÍ de truurt. Er so,d.n ook
'bijzonrlcre -rLocpcn' geh i,isr eÍ nr de buurr. Fen blok mn Vcstia rvoLdt
yoor de hilti lerhuuni ran psrchiatnsch ziekerhtis DelLr roor bc3clcid

t-. , r-"r, rdrs.
doopdatj die rtrar een nieuNboLr$woring Íi1len. \har dat is ccr lJcin
aàntrl. Er veÍisen zi.h ru ook strrter uit RotLcrdan n dc buurt ondat\' .oe."r b; " : . i .i ,
wrrrbLj rvoonduur en irkomen niet lanscr bcprlcr r cn ronngrn
worrlen veíoor on, srarters meer kans tc gcrcn

Verder kwamen veel Antillianen in de buurt wonen. sotnmigen redrt
streeks uit de Antillen. Er zijn won;nsen waàr 1s ncnsen wonerl. Het is
daar een komen en gaan en je ziet steeds anderc gezichten. Vestia zegt
dat ze niets kunnen doen tegen overbewoning omdat het gaat om
menserl die zich niel laten registreren.
Vestia heeft plannen om mensen met een zclfde leeÀtijl bij elkaaÍ te
laten wonen. Dat kan inhouden dat in cen blolt aI1eet Artillianen
wonen die zo veel lawaai lonnen maken aIs ze willen, harde muziek
kunnen draaien en buiten kunnen barbecuen. Bedoeihg Í samenwonen
op basis van eenzelfde leefstijl, niet van aÍltomst.

Bij overlast worden mensen aansesprokcn. Vestia heek leefiegels al
gesproken waarbij bewones ltcuris een lijstje hebben ondertekend:
niet ventilen van de trap, niet plassen in de 1ili, sóoonhouden van het
L,alkon. geen gehi.lsoverlast veroorzaken e.a. Uitzettirg wegeÍs oveÍlast
vindt naar mijn indruh niet plaats, wel wegens huursóu1d.

Op dit moment vinden 'blokgespreld<er' plaats die zijn georganÀeerd
door Vestia, Heel de Buun en opbouwerh. Bewonen krijgen eerst een
huisbezoek en worden dar uitgerodigd voor een gezamenlijk gesprek.
Dc sesprekken over woonalspraken doet de corporatie. Ik doe de
verolggesprekken en orde$teun groepjes in een blok die daaruit voort-
liomen. Ze zetten zich in voor gezamenlijke schoonmaakacties, de aan-
schafvan een hoge drul spuit on de boel schoon te maken, het meten
van geluidsoverlast. Zo worden vijfblokjes :rangepakt. De plannen liggen
nu bij Vestia Det een veÍzoek om ge1d.

De problemen die we tegen komen zijn sterke veruiling, plassen in hct
portiek, blowende jeusd in portieken. Een van de oplossinsen is het
beter afduiten van portieken en alspraken over sleutelbeheer Van een



blok nct.l.1 r'onirgen zip honderden slcutels Lrr omloop cn de kelders
ror.1tn geb,uikr rloor ntnserr dle nitt zclin rlie blokkcn "'onett
Om tegor te grm rlrt melreLr ril de galcrij nrar binreo lJuureLt
(o rn Í..gen mct punten t»ngebrr.ht. Er zLt groot otrdcrh.,'rd itl
dc planrLrrg en dc -.clioonmllr vin dc trap en de he! rorcLt uerbeter.l
Èr i! uexrlg oi.lerling ..,rtact. Contrctcr bqerken zich tot dt be'coner
.an dr 'oude stempcl'. In één blok zijn zc nog rrr de mccrderhtld m
aDJiri blokken zirn het rros e.LreLinscl tn zLjn d. mccste be'"oIrer

De blohgesprekken zijn een verolg op het ondertekenen van de
leefreeels. De eespreld(en vinden plaats omdat de leetiegels rog geen
resultaat hebbcn. Vestia heeft een huismeester aansesteld De politie
komt ook wel eens kiken, maar het is det hun taak on op te treden
tegen poÍiekplassen.
Het opbouwerh steekt uren in de blokgesprekken uit het regllieÍe
budget, ook om goodwill te kweken bij de corporatie. Als VeÍia de
aanpak steunt zal ze in de toekomst ook moeten mee betalen aan
opbouwerk. Het blijkt dat de sociaal medewerLster van de corporatie
drt soort werk niet alleen kan.

Twee jaar geleden was er overlast van rondhanscnde jonseren ir de
Grondelstrart bij het metrostation. Na kLachten van bewoners trad de
politie toeD wat haÍder op. Een jongerenwerker legde contàcten met
de jongeren en ik deed huisbezoeken bij bewoners. De alspraak werd
gemàakt dat de jongeren tot e1{uur 1 avonds buiten moóten dominoër
en dat ze daama moesten opruimen. De politie conboleerde vier weken
Lo .cquc-r or ze z''J' o"n""- rerden. Ho q"' 6s" 6raf u'-ig '""r
nu zijn o veel nieuwe mensen bij gekomen die de alspraken niet kennen

Er zijn vier pletten waarjongercn Goms'ou.lre jongeren', van boven
de veertig) rondhangen. Dat is bedreisend. Het zijn gÍote mannen met
bierblikjes die veel lawaai maken. Ze maken rondjes met scooters en
iDtimideÍen mensen. Bewoners die er wat van zeggen worden gepest
en auto\ woÍder bekast. Het is niet leuk
Er worden ook veel illegale barbecues gehouden. Op zich hebben
mensen daar niet veel problemen mee, maar het gaat sepaar.l met harde
mriziek uit auto\, er wordt veel bier gcdronken, ze laten rormel aóter
en de kelderwordt gebruikt àls openbaar toilet. De bewonos zijn daar
niet blij mee, naar ze durven de mensen ook niet aan te spreken omdat
ze vrij aeresieízijn.

Wat mij betreli moeten mensen gebruik kunnen maken van het open-
bare terrein. Wat det màg is racen over tÍottots, maar ik vind het niet
mijn taak als opbouwwerker om die mensen aan te sprcken. Als de politie

12l
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rlat nict rlocr rud ik drL beworer gehil hebbrn :r1s zc dààro1cr kL.s.n
\lLrzith noct kunncn. n,tr.u hox ii de g:[elr ]roe hr het r. Er is nu
rat nrcr tolcrrntic d.rn cnkeLe rrrÈn teruS na.rL rnuziek eD Dur mens.n
iie buLten zrttcn. Too irar dc buur ir ret en Íoer negerr! olrrLaÍ.n
rncrleLrteLr. lvlaar tr moct nict nnuu tier ronrngel tegelijh letr.Iillendc

\\'e Ladden hct irlcc on dc decibellen Le meten r,r, de mL:ziek die urt dc
§ofrngen ltornt. Zoict! zou l. .rmcn met de polilie rroeten doe]l naar
lk zie de pohtLr nler nicL Dr.r otrs om d. tal:el zirer o eeLr leuh plan
uit te *erkeLr. De r.lkagcntcn lomcn wcl rfer toe rrrr her uLtroellers
or.rles in de bLr!Í m.rr rlan rcrtctlcn zc over de boere,, dre z1n opge
prLr. HLrr |ouLl,rg Ls: sc houdcn ons bczig rrcr c,iminrlire,t eLr Lret
nr.r or.rLJs,. Lrt biieurkomren Dcr .lc d.clscn,.enLe orer reiligheil
blikr d.r orerhst probleem Lrr. 1 is bil bcrorcn cn de poll'le lieett
bclootd dunm meer re.srun docD

Er Íoonr e.n rrnt.rl .inrLlrlen u dc buurr. \olgens zegger rvo r ge
d.il.t. Drl is iiet rLeenri rls je rLcct dar rccl rons.rcn seen rclres geel
i «m.n .i geei LveÍl( trebten naaL wc1 op \ikc-schoeien lofÈ..
l. §..r lrru h., geld rirLrdrrLr h.,mt. DcktDd ii drr ., §ord, selJ ,leld
in gcstoicr:ieren mrrr eÍ r! seen oFcDLijlic drusnrindel.

NlcuÍt«nn.,s in de buull die re.hr\rreett\ urr curàcro nr.u d. rJn,frei
buun lercn hcbbcr gee,, soci.le brs.L(xhs. Zc hcbbcn corrrcr met
nenror dic hicr (onen en trekken bl hen u. Nlcnscn di. lrier rl Foier
m.ltiD va.1l ooLr msbruik ra1r de rrLeurtroncr. Ondar zc zich rier
xr(hrijrcD ziin z. .r torn,eel niet €rr kunDcn zi bij o1..ihsr ook ii.l
rrorlen uitgczct. Hct zou r.eei ellerrdt tesparen at z. ..n rdr.s ,oud.i
hetbcn Nu trckkcr zc bil iem d in en nottcn §tl hrur brraLer
zonder der z. ..n iDlomer hebbeLr AIs zr b1 rlc stirt opQn3 zouder
lrtbbeu r rle hans drr ze de leÍl(eerde kirrrt oF sa.n ld.h.,

fr zou hier n rit buurr bereleid None ro€ten rirr ,'r.rrbil jons.ren
ee1r hamrrtrr ltrirsor, b.s.leidiis en een ople ns ld1sc,.!r mo.Len
leren orn hL.n hamrL schoon te m!ke.. ÍekerlLr.sen re bctrlcn cr socirle
d,sc,pline rt onnrild<clcr Draroler Lro,dt op hoscL nrcau til orcnegd.

airr.r zLp t. \rcirig uiro.reide meiser. \\'r Lrrbbcn geoppcrd om in
de Lamfreibuurt ooh zo n initiarielre iàten. Àls jt zoirr' 'oorstclt is

I.I r.\' ri
I I o . ei _ I 3

smerwerlurg rustn rtcl plnil.n: nrfur..hifpelrll \erh, srti:lc dlcnst, scho-
l.r. ]lehrlt Goal!. roor A,itilliiins. onseren ler ili rl tlir nlràrrics nict.
Hctl de Buurt heeii seprobecrt rclrrics re ornrikl.elen 1u!\cr leLchil
lcnrle irstellirgen en le buurt. mur 3ebleker is drl de Lens ml llag.n
st.rk rr}anrelirk 1s \rn prr\oDcD.



ILr de IrmpLribuuLt htbbcn "t ool eer pnithurs opgericht. t lLei
scl,oLeltii. ËL Lloer een club b+o,,er mcc Jic er rl hrg woont tr trt
frin.irr. .rs boo5 \ïis op dc nieLrkomcr Zc nenren nu rcl :lleLler
inirirritren tr l<omcr ccn! rn ,le F€€Lr bii .Lhlr. Iu tl.i or.sani\ee e

ein "cLl.rroep mer Ntdtrlurdse, 
^nLilliarn.e 

en furksc bt"ontLr een
i-.ulutba!L.tb.rltoernooi. De Àfrillirncn n Llc '"er1<gritf ziin pLrchrige
cn ool Jciirge nen-.cn. De ziner.le bctoners zier .Iirdoor drt 111e1

'd. AdtiLll.Lren ccn Inobiee ziln. maaL eor ber:rldc grotp. Der is hccl
bilangLrll. ook.«r dr Arrtilliden zrlt. Ze zrtr zelt ooli Iiet trors oir d.
jon.scDs d,e op st,rat h se| H€t is b.laDslrrk dal .1c'gocdc ÀririlLiDcn'
naaL 'ore,, komcn en zich ;rtiercr nzettel. In de Lrnp'rciburLn sebcurt

ool o K.B" -
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In Je 1\leeuwuphrt rrarkten wt rlrr therteqroducties orer hoe bcwo
ners de vcranJemrge,, nr buuLt enrLel De ;rulJrcn renler sesclrtrtLr
op brsis ran nteLr ier; t,.t bc1ïouer\
lie61. produ(de ",as Yoorhccn GouikLr,r, orcr dr rtLmderlngiar.Le
LrmprcibuuLt. Drrmr rolsdcu Nierr,rrdsLrnrl ccn rorrgererprcductic,
en \hchrlemer eÍ|rlen, .rct bcrLorer uiL dc KoBr buun
De thcrtcrmahus Cees Barius cn Pietr IloL un BAI, Burcru d'Arts .ans
Frontic,c.. cn Lret opbourrrcLk serkrer darrbil 'àmel. Oi,. tuk wa\
rnenscn tc zoehen om mcc tt doeLr rrn dc intcnrs of rLs spclcr tLr
begelcrlng *rn de trewoncr b1 de repeLiLics cn r1c roorrellinscn.
\trrlcr dcderr re leel ;.roductiererh.

Bil hct zoilterr r.rn b.roncr. voor Coudkrrt *reetilerr tre nut cor
diÍ.r. sro(p ?odat ., nict alleen een blanh rcrl rl u1t 7ou l<orr.n. ILt
rtc intcrrLors en htt rcript s rlrt er goe.l uit gchoLreu h .li uitciLrLle[tle
!oo,stcLLing speeld.n rijiautodrtone en dric alloclrtone buu,tbcNorreri
Dainrart d€ed .en Hindotsurrse gastrolspclcL nte, omdrt roor zipt
rol geor aliochronc huLtberorer Le rindcn urs Ll,e rol wildc spcltLt
In h.t brsrLr de.d ooLi ern Arrtillilrsc u,cdeL met drie kl.nr. Lrxrtltrer
mcc. DoorJrr ze 3ccn oppas 1»d l«rrn zr vaah te l:rt ot moist ze Lerr
Iindrren's aronds mcc Lrenen. Zij r aigchaaLrt. ller endcrc rllociitore
rrourL riel riomdat zc het Lrier se.ombir.cra hees n,.t Iaar drull(e
baan Tlrrlers de laatste roorstelling ontstoml een cl:sh rchtcL rle scher
mcn. llr zrLen dic avorrl !eel Àntilliarl.e lorrgeÍor in dc za:I. Toen eer
.rrtoclrrone bcroorster d.r.rÍ een n.gatie\e opl)reÍl<ing or.r mlrlre. re..l
rtr 5urinaamsc spcelster heel boos "Ecrst "ordt er rhijd gezcuLrl drt
rllocl,toner nict loner e,, als zi cr t cl ziin ,s het rccL niet soed '

Tleater voor en door bewoners
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Als bij een ovemegend Nederlandse sÍoep mensen komen van sndere
culturen, met ardere belangen en een andere manÈr van kijken nar
aíspraken is de kans groot dat ze niet vorden geaccepteerd. Tegen mensen
die steeds te laat komet en hun telct niet leren zegt de gÍoep niet: we
helpen je wel. Het is edrt een taak voor ons als opbouwwerkers om daar
extra aandacht en tijd in te stelien eo om nog een keer de tekst met
iemand door te lopen. Soms moet je een pàssàse 'herschrijven' in een
taal die past bij de persoon.
Daar komt bij dat er altijd spanningcn zijn in een groep. De eer heeft
een grote rol, de ander een ldeine. Sommige mensen kunnen hun tekst
niet goed onthouden en kijgen het vemijt dat ze niet genoeg hun best

Bewonen hadden bij Goudkust ook behoeÍie om te praten omdat er bij
hen veel gebeurde. Het stuk ging over de achteruitgang van hun buurt.
Mensen wildeo kwijt wat ze hadder meegeniaald. Het stuk riep veel
emotie op en het was onze taak om dat op te vangen-
De spelers hadden het gevoel dat ze met het stult hun leven in de buurt
atiloten. Goudkust was op dat monlent, eirld 2001, het verhaal van de
b.,n.Dr \.r"1'emJ,'."nge.rlrurtnJ"r ,c cr .,u nog zirren wa. roen

Yoor de mensen die mee doen aan zo'n productie helpt d;t theater bij
het verwerkingsproces van het afscheid van de buun.

De mensen die tot het eind bleven vonden het seweldis.Je bent dne
tot vier maanden lieel intensiefmet elkaar bezig. De repetities kosten
heel veel tijd en enersre. En dan loop je naar het eind en heb je die
voo$telliÍgeq met spotlights en ,1 die mensen die naar je toe komen
en je complimenten geven. Er zijn allerlei bobo\. Dat is seweldig.
Veel spelen var Goudlost hebben zoveel ze1&enrouwen gekregen door
de voorÍe11iflg dat ze zich de mond van de buurt zijr saan voelen.
Zo gedragen ze zidl ook. Ze voelen zich ook bevoegd om dingen te
zeggen, tegen andere bewoners en ook tegen de corporatie en de deel-
semeente. Bij een aartal mensen zie je in bepaalde situaties de persorases
en zinnen uit het stukweer te voorschiin komen.

Bij de laatste voorstelling van Goudkust gebeurde iets bijzonders.
De zaal zat vo1 jonseÍen. In het stuk zijn zij de boosdoeners die net
scooters voor het portiek stam en overlast veroorzaken. De jongeren
in de zaàl heÍkenden zió direct in de situaties die werden neergezet.
Ze reageerden en gingen allerlei dingen roepen- Ze protesteerden tegen
het beeld dat zij de veroorzalers waren van overlast en verloedering



Het was een hele spanrende voontellins, ooh voor de spelers. Ze werdcn
geconaront€erd Det een zaal voljongeren. "Dit moet de beste voorstel
lins worden," zeiden ze tegen voorafelLaar. "We zullen die jongeren
eens duideliik laten horen wat wc van ze vindet." Maar het was natuur
lijk heel spanreÍd en ze waren ooh wel bang. De jongeren roerden zich
bchoorlijk maar het ging wel goed. Ze bleven na de voosteliilg zitten
en er ontstord een discussie. De jongeren zeiden hoe zij hct zagen.
Ze zeiden dat ze ook een stukwilden doen om aan àl die oude memen
te later zien hoe het is om als jongere in deze buuÍt te moeten leven.

Cees Bavius en de deelgeneente spronsen daaÍ direct op in. Er waren
a1 interviews gedaan voor een productie in een andere buurt, maar de
plannen werden sewijzigd. Pieta Bot deed inte €ws met jorgeren, ook
met de jonseren die bij de voorstelling waren. De jongerenraad was ook
enthousiast over het nalen van een voorstelling. en zij zolsden voor
wintig jongeren die geinterwiewd wilden worden. Dc jongeren deden
hun verhaal, maar ze wilden niet allemàal meedoen in het stuk. wat
bleek: de mccste konden niet leze.. Dat vas een grote dftmp€l om
een stuk te leren. Ondank maciogedoe, veel van de jongeÍen waren
Antilliaans. bleken ze ook k1ein.
Het was ccn ingewilkelde groep. Het speelde in eet periode dat de lele
lnmpreibuurt op zilr kop stond rvegens jongerenovedast. Een sroep die
overal vandaan loram verzamelde zich bij het metmstation in de
Lamprcibuurt. Drie maand later waren ze allemaal weer weg.

Twee jonsens uit de buutt vielen tijdens de repetities afomdat ze wuen
opgepakt door de politic. Eor van hen had zijn voetbaltrainer in elkaar
gedagen. De wat'braverc'jongens bleven over.
De jongerenwerker dic het stuk zou beseleiden, werd door dc jongeren
groep niet geaccepteerd.
Het was een jonge groep, tussen 16 en 21 jaar. Het was een raoeilijk
proces want ze waren ers speels. Resisseur Cees Bavius had een deadline,
dus voetballen en muziek luisteren kon niet.
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Ni€mdddand, voor b€roners door ionge bewoners
"\íeet È hoe ze dil rrcesei noendcnl Goudkust Nu is h* ee" komen en grar ot
kometr or S&i En sarn... vo.r nij is dit NÈm rarlànd '
Met deze $o.Íd.n mn lili.e besint ae io.gÍènro.rtlhrs Nielrandsland. H r
lri.ndluxldi tr {es. Jani.e en hij ziji, .et àk d. m.eÍe iongoar h het !tul. opge
srceid nr Oldelind l)oor de hdí rrurc,inB is hij al t-ee kee. 'e'husd, nu rarr
Ma siun. Olrl Pltr..s. Ni.randsl rd n het eise iike roor rll..Lfjonscrn. Olze
fu un Oud.hnd koffn. uit Àlsh i\tàn olut Cu qró. Nie,rildsLind, Í aar r€
olni.uv.en pLelroet l.nnlen,war ie rirt wtrt v.írouvd Ír, wauÈ re vaaarle
moet hotrd turn nÈuse riíidor or .u bedEisdrde buitetrw{elJ

Ily{ yoor therterodu.tie r.\iemndsL rd, juni 2002



Htt ur moor L'to eLr bri eeLr p.ruze s,rrgor ze rr.ar burteu. Je kreeg ze
Jm rriet rrreer brLuen. Tot ergerLrs riln Cees Blllirs ,1ie rrdt drt je eL

lelemrrl voor moer grrr en loor !ie er ot Toh nronert n,ets .lnders
be*rat drn toneel. \4rrr eeLr ristrr.rl rlret eer rÍierdrr srng \oor de
jongerer boren een repetitie.
Ilet liel nrer nree onr Je gÍoef er Clee! Br11us ,]]) éér lrjri 1e [olrde]l
Het botste. De regi,seur lrrd een beeld voor oger r'.rr eer toneel met
zrrd mrrir de peler loten op blote roeter Re.r.ne ns: Do3 eref
norrrl. Ik ber geer zrvener." Uiteirdelilk llqre. ?e or Nlk3, iooÍ l,et
zand. \'lrar de roortelliigen li.ten ferlèc'.
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Dc jongcrcn mrcn bir rlc roor;rellins erorn relrted. \'oor de première
qn Coudlest hxdden berorers druppeltles en idemh.rLi.g.o.r!iinge.
nodig tcscn dc src:s. Dc jongerer zrten roor de roorstellirs n:sris re
computeren en te beLlen.
Er wrs ook strijd in dc jonserengroep rvie welk pleLle hrd. ner :l; blj de
Íohrr.scn.n,.rL dc longerer zijn wel nriLjes se(orden.

Htt r nict nrl*cLijl on publirk te rinden roor de Íoorr€lLiis€i Lle
.pcl$ noctcn ztllzorg:r Íoor ..n d..i Qn hcr puL-.lick. mtL Lcnrissrr
cn renilic. h dc wiil rrcrdr rccl un irR gc.1In nur Sa:.oncrs roor rir
hct bcdo.ld tr. \1.., mcnscr dic nooit tonctl hcL-$rr stzier rirJer her
icts moeili;ks on nerL toi r gun. Er zijn ool nrcn!.n di. d.ik.n: (rt
.telt Jat roor, cin stuh dat gc.pccid rorrlt door bcrcncrs. Ol drn dc
boodsch:p ovcr tc brin3cn drr zc jour r.c,hul rerrellen ir ler.rLrk i,

SpcLr ru rn hct herl b.hnsrirL dàt ooh r.,t.g.,N oo,d;s.r. nn d.
rleclsenetnte. dc corpoL:tit cn dc politic loncn hiihin. Zc rillcr orrr
brtrgcr wat dic hcrstructurcrng rooL hen als bcwoncr i-.ctikint. \\ir irct
rL roldr d.u een hele buurt uit elkaer rvordt grruht.n dat l. il . Íir l.
gerend bent ].r.i1 rr.n«. Dat LroDt ir dc roorÍ.l]lrstn ooir .iri.ltlik cn

\Ítde(erhcr *ui coLponti. rn dielseDrtDri \rrLltn ooL nrdllJ.rlilk
LLlr.{er)odisd. Sorn\ brgrepen zt nict roc belangLlrh ntnstn hrr rIrLtn
dat ze lome|. Il ]reb nie eisrnlijh nooit s.r..Li!itLJ Jar nr,rn

,, ,,1 .', I l
edewerter.'llet,s ln.glijpenrleL roor bcson Jan Lh nc :calistcrlc.'

Het therter rerkt rls ere opener: eLr zo r5 hrt ooh berloclLi. Na Jc roor
jtelliig kilgen Lvil ils opbouu'eLhers rt hoLen nn nensen rar rlc rorpo
rtir: er gebeun heel rvrt rnet ie rer\en Nrt suan jullie rhamcc rlocnl



Een ander effect is dat icmaid dooL het stuk een bekende pcrsoonlijlleid
wordt in de wijk. Je kunt meusen er ook op aanryreken dat ze var zió
noeten laten horcn als het nodig is. Dat doen ze dan ook. Niet iedeLeen
doet dat oen goed, maar ze brensen wel duidelijh ovcr dat ze geven on
hun buurt. Ze ncmen meer verantwoordeliikheid.

Omdrt dc spcl* cen.troq z1n gewor.len kurncn ooh zseLd((rt Denserr
meeLroncn cn grocicn. lvlensen die v:e1 dinger nict lumcr oin,et
du6en lal1.D Íaalt e.r bcetie rveg Ze lerer tijdens zoir pLo.lucdc drr
ze ooL icmand zijn. Ze zieLr .m rnderen hoe dingcn rcrLrcn cr sltien
in zo n proces Àls 1e r:rp Let toreel hebr gcstun cn crn paar hondenl
mcnscn hcbbtn jou sezien. dan ben le op ccns icmrnrl ssoLLlur, ook
al rond icdcreeu jr ,laanoor onbehnsrijk orccn raar trpc.

On rc rvcrher r r zo'r t|erterproductie nrct 1c "c1 crn gelLerer)
itrranrl zijn. BLj Cordlu* serd her op ccn bcpaa[1 nonent teveel.
Ih deed alle:. rlr Ler lrder nr bewoncrs tot hct r.rLoFur r.rr de
ireanies LrteL hebben *e een he1.r. tull.rdclins geli.rrL(t .Lt zun ee
a rtaL productierrlen olergenomen door ncnscn ran le coryontie er

AL\ opbou\alerker heb r. een bclangrilkc taah n hrl fro.es. I Ier sel..-
tcLcr er biitlkrrL brerg:r vo.lc mcnscn, cn daamr hrt bij elLrar
houdur rlrr de sfeleF. Je moet ucl dooL hcbbcn wtrt ir speelt tlrsset

dacht nodig is. Dat zou rcn k*alLtert nroeter
zirrr \.rn so.,rrl cu|ureel fcrkc,. cn opbour ï.tur Nlarr bii eei
firlrerproductie is een crtrr zintuig nodig ondat het ceLr Lreel lrellig
pro.es is. §e reren ni ..n rantrl productler hoe lioos hÈt krn .plop.n
rls lret momenL vrn rlc roorstclling rlrhtbl komt tr ".rt c|t .loeL nct

Cees Brvius vruagt als rcgi!s.ur r..L 1an D.n\en eLr roor lren l, heL
renchrikkelijk als ccn voorvellns n het tat:, r r1r \\'i1 Lil[ar rl, op
t'oLuverker rooral nrer dc mcnscn. DrrLon is J,rt srmtngeLr.rn
opbourrverkcr cn thcrtcrmalicl b1 eer pro,luct,e zo belingrijk.

127

Hcrstrucnrtrir-s creëert sloopLtoruden Otknrtfen lin iin .tul lin
d. lrill lcidr cr to. drt een rnrler *Lrkje rrrr de k|oppen gàt. H.r
strucnrcrug zou ieÉ norten meegeren r.rr r l1e be(oncrs. \iror rcltn

Houserestyling
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bctclcrt hct Iu rooral ovcrlast omLlrt ze moete| reLhuizen er darnoor
tc rcinig gckl luilgen.
Ecn groep norren Ln rle buurt b[]L( rrier rr ír.rt o de eigen Foring in
t. icliterr. Ze seten lier Ioe ze d.rt rnoet.n doen, hebben geer renrcrk
dat han lielpu oize hebben rndere problenen arr hur hooiil dan het
LrLtLrLezen ren het beLrang.

Met het proie.t HouserÉsrr'1ing ger.en we rleze neircn §rt nic door
ze 1e leren on, hLrr woring zelfop een goÉdkog \ïiiz. i,i t. ri.ht.n.
Coedtoop. m;:r "e1 zo drt ze het nur hun zin hrLrkn cn zich drui"
roelen. Eer gezonde en schone woning net icts op dc r locr o un Jc
muur. l)rt zijr basi<lingcr Íaarop icmand i..ht h..ii. Zo Liurn.n z.
ook e[trs een nicuwc strrt nrhcn

ivlensen ronen «»rs o; ccn bctonncn rlocr nict luant.n loor Je ramcD
Zc wctcn nict hoc jc dc cr nr,.t bilvulLen. De .orporatir lteat dalr lict
bij stil. Bij dc curu. doct dc hurnccstcr ooh ncc. Dat is nooi. rant zo
rvordt hct tontact gclegrl. Dc hurnccstcr zict clar ncn,r prubrLcr cen

L , ' , r. LD
\:aL hansur n.nsen seen gorlirnen op. §it Llijlirl H.r r, m.eiL,jlt om
ccn rriL riÍ tc zcttcn xr hct Lrcton. Jr hcbt drar ..Lr Uopboor roor rrodrg
en mcnser mten nirt waar 1c zoh rhig liunt hurn tn hot it Llar nrtt
grbruihtn. Dc liuisneesteL Lr.rm tLren op het Ldee orr siànir.rr.l rLlI ,, 1 lLo I

nrld(elirker een rriL l$mren ophrnserr. Zo \vordr ,l!r.lelLjl \.rr nrenrelr
L.choerte aan hcbben. Olzo.n balh cr Lromt seet Llt rier. De lerl,LtircLle
,..rlL.r,r,L-

echt belLtr olern remcerbonrdnent nemrn §rnt rndcr rorJl l)er

llL zrtn aclrr b,jee,rIorrste. met rhrorie, \'orl+roft er e\.rrsi3s
11r r'ordt geprlt orer rrt prettrg *ore rs er *rt enser behngrilk
vinden: eer grote woorkrmer olgrote keuken, k1e!r.n i r \Teni.n
str:n stil b,j |et beLng nn eer 

",oLriLrg 
roor he,, ztlt

Ook komr rrn de orde loe je eer wonirg moer n,e,ef Drt l;:iserlirLr
de brsis roor het lrrichte,,. zorvel roor hrt behrrgtn. le gordlirer en
de !loerb.dekkiis. Ie moet erig iLlee l,ebter nr dr n,r1en 1rn le

Er wordr een lijstje genrrl<t nr Chger elnrr je n,ne1 deiken bir
een ierhuizing ol inrichting er er rvordt geoeierd net het mrker un
cen begrctirg. Duldelilk wordr drt 1e riet moet L-.egirnen meL het kopen
ÍaD ..n kisr ils r. ..n hun sik inri.h'cn §rnr d.u, is hcL st[1 op
Vc,d.r zijn .r p,al,rr.h. §orkshop. raar Fordt grocitnd mcr bchanscn.
ÍLo.r b.l.ss.n .n kl.m onrlerhoud zoals her schoonhouden mn de
rarereFocr. rcparcrcn van rtop.ontactcn..l



Ptuje.t HouseEstrling
Hous.rstllirs ( .ó |.orect drt inslellinsetr de mos€lLjkheirl bie<1t om op eor png
nudsdr rnijze de zi.htb& 1€,pÀ,pd.e in (!ànía$d.) íoofbuLÍcn resen re sarf
ioor te invster€! nr h€t Íoonsedras r r de huidiee bs,onÍs.
H.t n ..n nftFll onitlooiingspr oÈranni voor b$oners wn nu de rolsarde rd-
riL.it. ziii rftbondor:
. VIo o o Lr'.".8-J- I ,,'

2. !b!rli.hti's oyer besraa e moselijkheder oD, met zo nnr moselijk
midddo,, .or .omforÍlle .nsevins re ..earen

3. Nefterken opzette! on ond(lils.onh.t or b.htrlÈzra,nhod k
:1. De mogelirklreiJ bÉden om gni protè$lonele nntp te kJiisen.

h princlpe bstait de doelBro.p uir bcwonds di. hun Í.nn,s niet stolIo èn (geur
betrins, sudirnen en/otvLo{bederHis).
v.or bunrten die dè [. ènJe jaref (sedeeltelijLa resLoopt znlÈ! Forddr is het rxn
s,oot belus bsronÍs L. bdrckt.n en r.tièlre nller bii hun airecre
woo! ar leefoms€rnr8. h de e{Íe pliàn om het beeld Írn ynoedè Èn y{
trLtring te reFtraeEr Maarvoorilom bsnoDer t. hdpor: orrsickosror
v.nn,nJeren, fostieve uitsrralins, $.nie net§{k€D opbou§€n, DaitÍhippclijk trdi

h Hoosviiet BiÍ Let on adrL sloop.omph\o, n, virfrds.lrnlefle w,jten
waarbij vier luurten dire.t tu annNrknr8 kondr loor h.r pÍ.r..t, olwel2002 xoiii

Uit, lroie.+lan House,tslTIinB, SwH Orhóus!èrl 2002

1)9

\lt d..ien een proeLurxs nret €el groep van dcn mtn.en. acht Àntil
lirncn, ccn lnkesche er eer Nederlrndse Het zijr op één na rllrmrel
allccns rndc louwer. Ze on(dekten bil elh.rrr trll.rLd L(alirc,rrn. Dc
iongcn dic nee deed bleet goed ir het sLrrjden ran r1c rloerbcdcldUrg
en hil lccii nu ororl opdnchqes. IerrrnLl erlo hon goed go lrncn
rIicn. m&r l<an zc niet orhrigei. Ze k!nnerr ellrrr help{r.
De pak chc lcscn doe,, §e ir :er lege ronurg ran Maasocrer.
Bcrloclng xas drt tijdcns di .urnr oe \onrns rou *o er opgeloapr
tr ngcricht mct hct budtt r.u rle rerhuls|osterr ergoeillrg. Dat zou

Sebeuren .loor.Le ilnna i\Ícr.urortose .1le reel op]rnrp*eLk doet ur
*onuscn die \ÍordeD u-rcrichr roor Lljdelljke Lru,sresong. Het oplorap
perr ls op het Dron.nt ercr gcstrrnd ondar de koiten hoger !trrllen

r het buditct rooL de rerliuisko.rcrrergoeding. A1s je het soed wilt
doet bLljlt d.t budget Dict tocrcikcnd. À1. re riet zelt kunt behrng(r
oieen Yloerberlel$ng legsen ben rc dii,un al r. seld larir.

DeLen vrr de LaDpreibuuÍ bLlircn nos zo i rler rot !liliierr jrrr \rlan.
Nfet de Zrlmtl3ar zirn dat d€ laatstc rociil. huuívoni.gei ir I]oog\ljer
Mensen dj. ,lin lalse*ezen op ccn socirlc uoning moeten h,er tereclrr
leniei. Ook soci.ral ztrirlhere mcnsor zutlcn crgcns nroeren woren.
Je ku.t duÍop ,,iet ÍLrÍen. Ik plcrt ut1 roor ccn betere begeleiJiLrg rarr
.rcns.n di. niel soed kL,lnrerr \.onen. Ge Hrk.D rar n,.nsei doen rls
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ze een wonhg hebben betrol*en er1 kom en1c1e malen terug. Het hoeR
niet op een zelfde manier als vmeser Det het woonma.tschappelijk
werk die keek ofer stof op de pli11t lag. Maasoevers spleek over 'a1ier
sales gesprekenl maaÍ ofdie al Lebben plaats gevonden weet ik niet.

BLj de begeleidrlg.rn m€rleLr nloet jr nler het probleen bemdrukLren.
_le LLLru het ond,llen er er rtn le uli ,rrLtiatlei 'rLr n.rken Drn doeD §.e
bij Hou!ereÍ!h g'.
leLder Lcrrrnen re brj portLel.eespreLJieLr Ln de KoBa uoureLr tegeLr die
er sleclrr un toe '"rren. SLethte gezoLrdhe en h,giëLrt, lurdtLer met
sleclte geb,rter clie a11ee,r coh dLonlen er loelles rterr. \\re hebberr etn
berutrcursus gedaan met eer schoonherLlspecu|ste. Drt geI,le rrorweLr
zellrertrouwer. Ze hebben nu rllemrrlwrrk.

'rbscabuurt Oudeland

Giaa nijst
Meer dan de helft van de 2250 woninsen in Oudeland wordt gesloopt.
Hct saat on portielt- en galerijwonnrsen. Daaroor worden 700 woningen
terussel:ouwd. Éensezinswo.insen nr de Fideliobuurt worden verkoót

Voor de flatwoDingen aal de 'Iioubadourlaan werd in i998 een ver-
huurstop ingesteld. Dc lecgÍand is in 2003 boven de 500/0 en er is een
sloopverguming aangevraagd. De leegstand van veel flats aan de
Troubadourlaan heeft een ncSatiefeffecl De straat veranden van een
mooie rloorgaarde laan in eer enge straat waar allee. nog een paar
lartaarnpalen brorden. Er woont bijna niemand meer Het hele hart is
weg uit de wijk. De complexen worden als ze helemal lees zijn seíoopr
en op die plek wordt voorlopig niets teruggebouwd.

Yoor de flats ln de Toscabuun wordt volgens plan in 2004 een verhuur-
stop ingesteld. Die wo rgen blijven dus nog een amtal jrren staan en de
buur turg te n,lel n Lr -- È1r,!c leeàloop.
Opbouwwer( Heel de Buurt en het Diacoraal Trefpunt hebben een
buursteunpunt gevormd waar mensen ()()L terecht met individuclc
problemen. We hebben nog te weinig zicht op individuele gevallen en de
uitplaatsing naar andere woniagen. Ouderenhulp signaleert wel dat vaah
woningen worden aangeboden waaraan bewoners veel moeten oploap-
pen. Mensen moeten daaroor dan var hun verhuiskostenvergoeding dik
betalen. Voor ons is een vraag hoe we al dit soort dinger bovel water
halen. Mijn indruk is dat mensen in Hoogvliet veel slikken. Ze denken:
we moeten toch weg en er t niets aan te doen, we legger om er bij neer
ln de Toscabuurt komt ook veel drugsoverlast voor. Eer werlgroep met
Heel de BuuÍt, het Diaconaal Trefount en het opbouwwerk probeert dat



n tc danmcn. Ëcn bcstrn.rgro.p n.r zo n Lier merser heen eer 1r;r
lans aan dc bcl hccti gcookkcn bij dcclgcmctnte, Nhroer.rj :i polirie.
D. grc1. !o.d. rooril S.spr.lÀ.n m.t instinti.s. Hct ii l.r1ig onr !,,.oÍ
clluu tc krijgcn Jat mrnscr ooh zrltict. gun docn in dc bLurt. Drr is
lr.rL( h.t probL..m D.t J,t soon sLorpor: zc s'illcn roor.rl orcrlcsger
Dret DrjtrDtic!. J. prob.crt aL opbouwr rrhtr hluggcdrrg ook on ti zct-
tcn in het ziliiets aanpaldrtn n rLr buurt hÍrsehrcn moctcn m nlsL
Je gmep dr ril oreLlcggtr cen rndcrt grtf romtn dic zclrdinscn

Resulmrt r m het o crltg r rc1 dat rlc Luurt gocd op dc haarr is gczcr.
Om de t'vre lr.unrlerr zrrr gcsprtlJirn nct rlr portcicuillchoudcr. Dar
lereLt dLLLh op raer de diin!terr De d.cL.rcD..ntc Fil elgcnlilh dat rc
r:rr lret reguliere bu,tenLurnteo'crleg gln. nur "t n ilL.n .or iparr
orerleg et rLeelgemeenre. § orrrrrgi orporrtie .n politi. on dc ziaLr gocd
ir rle virgers te l,ouder

De \rijl<rsen(en ,r OLrdehrd er Z.rlmphrt gran. andcr ,1an u dr
l.rnpreibuun. weL rf op orerl.lst. De torpomtie «l1lccrt bcÍ,olclr di.
l.rL hebben nr d,rssöÈrl.rÍ eef ,lagboek brj te houLlen en tc notcLcn
op. wclke rijdstipper de orerhst rooLhonrr. Som5 \'o rLr Dgc.draltckl
on te heLpen om gegerers te rerzrn:ler en Joor rt gero lr drrrst
pàrt;t.i Ir aan g.ul het lk .lil nre' eei Sesoner rot iin Sord rurJr
gcbniht Àrrlerer .lie meeJeder hliler rt llet rs uuensierL'erker
Dc gtgcrcns v.u ccr dr3boek nroelr. vo en .irrLgezet n eer iornulLtr
Íur..n b.ron.r ..n hrndtekening on.1er kin Tetten Brle\en moeteu
pc,Í,onlijh ats.L.r.,d roal.i trii l,.woners orlr te \oorhrrieLr d.rr hir
rla.tt fi'l D ctn rcrl<e:I.1e brierenbus komr. Arsfr.r.rL rner ie folde rs
dar dc nam.n 1rn d. b.Non.,s di. klasei fiet belieLrd rvorderr scnllt.
AIs de rcchtcr icmand opocpt on re semiger krin je dirar op iut
noment nog ran rl zicn
Ih h€b aLs b€§.oDrr raD hcr Oud. wcsren zell ook eer drgboel b,jghou
Llen. Ik bcn blii rlat ik aan d.D lij!. h.b ondenoiden mr her bere(enr
dat je liuis §o t gtdoopt cD dat jc drug<,verhsr hebl. ]e bedenlt i€ \'el
dne liecr om tc gctuigen bij dc rcchtcr Hcr saar nnns o se!.r.rLlijlte .Íi
mrlreleLt. \,ien\en xr Ou(lclalrl zoudcn nict gcmigen al. det zou moeter.
Dt socilllll mcrlererlstr rin .ic .orpo,iri. b.s.ii oiroldoeide lioe be
dlergen,l zo.n sltuati.;! in zcgt tcgcr icdcrccn rlie orerhst letii: nrrlr
marr een drgbotl. Ais bes,oltrs dat []ct docn docr d. .or]Fr.rie !erder

NJrrsoerers l)eeii meese\rrkt aan ccn uitzctting. Ein nveerle derLer ls
.Lrrírr u,t z,.li Teli !errrokken. Hrt S.at \rak om ,\rrld<.r. nrens.n. Írxk
Àntillimer, cLie de hurr rnit kurrnen bcralel, e.n rricod c l<inncn en
hand.l roel.rlen ir hLrn *onLrg. IIet lcrcLt LccLrelgcnclc srrurrics op mrt
rlerlen rlie potiel<en collroleren. De drir porri.k.tr !r ccn bl.k,il.
oid.niiE rerboidei rret gangeLr rurr de bcrgngcn. Op ccn hoik ir her
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middelste portiek z;t dan een persoon die zo twee portieken controleert.
Het is geen prettig gevoel om daar binnen te stappen.

Ile hebben hut aan huis bezoeken aígelegd in de buurt en daaruit bleek
dat ook autoslcutelen een probleem is. Dat wordt niet voldoende aan-
gepakt. Het gaat gepaard net het lozen van olie in putjes en met bier
drinken op straat. Vroeger rerden nensen verwezen naar de sleutelwerk-
plaats in de wijL Dat gebeurt rTiet meer, maar ik ga dat ah opMuwcrkcr
nict doen. Ik wil op goede voet blijven met die mensen want ik kom ze
ook op een andere manier tegen in de buurt om ze te onderteunen bij
wat ze graag willet. Het doorverwijzen van de sleuteLaars naar dc sleutel
werlglaats moet iemand anders doen.

Htt gesprel ran bervoners met politie en rlcclgcmccnti rcrloopt vaak
noeilijh. Problen,en worden eersr gebrgrtelkecrd. Drn gun Jt politie
mensen arr bewoner renell.n ho. zir dinscn aanpeldrtn. Als btroner
'errel1en orer remrllirg zerl de politie dit z. diir nlct orcr saan or cen
.olgende keer niet weer komen. Je moct ccn rgcnda zitn tt malitn dLe

ilieer over veiligheld gut. Het is listig om h.t gcsprck t. houdeD bij
de r.nag rar de bewoncrs. \bor jc hct rcct gebruilcn rle rlcrlgrnieente
er de poliLie de Lr.(oD.,s.r1; hlankborlgLoep. tem.irL bc\oner Nlllerr
pruter over concrctc klachtcn.

Een deel van de wijh blijÍi staan. De eengezimwo ngen in de lidelio
buun worden verkodit aan de bewoners. Maasoevers Leeft rn die buurt
het initiaticfse[omeD oDr een Vereniging var Wijkeigenaren op te rich-
ten die de veraitwoordelijkheid moet loijgen voor het beheer van het
opcnbaar sebied. De corpontie financierde eeÍ jaar 8 uur opbouwwerk
on de vereniging op te starten. Het groepje dat de ÍaÍt moest maken

'nct 
de verenigirlg steld€ zió echter meer op a1s actiegoep tegen de cor-

poratie dar als vere ging die ook anderen wilde betrekken. De belansen
van huurdeLs en eigenaarbewoneÍs liepen uiteen. Ook een vertegenwoor-
Jis< ra d" be"o .,.'rad bleek reger he .dee v.n een veren g ng.
Het project is nu overgenonen door een extern bur.eau.

81 het structLrurphn Ouilehnd kourlen beLrorer eer l<euze mrken uit
verschilLende pLrnrren. Op een be*onersbljeenko,rsr werd Jur over
gestend. \'ÍaaL de be"orer, dre draLrar nee doo, romen een bcpcrltc

Bi§.on€rlp.rrtl.ip.ne !eLloo$ ri.r intormrti.rl'order orer plunen.
gerolgd door een irsprurk:rord. Betoner zijn verdcr nict bctrol&cn
bij planterms en heL onrrikkeien nn dc planncn. Op tÍomrticbilccn
komsten zirten r.oorul irilte olrder. nr.n5.n. lvÍ.nlcn in dc buurt gaan
eerder nlr het praatluis dan nrir zo'n bijeenl<omst.



Heel de Buurt heeli projecten georgaDiseerd voor bepaalde groepen, zo
a1s jonge moede$ en jongeren, om ideeën te onnvikkelen en voorbeelden
elders te bekijken.Jonge moeders vragen om veilige speelplekken en
woningen met een goed zicht op Lun kinderen als ze buiten spelen.
Maar die jonge moeders hebber vooral nu eeu probleem en die nieuwe
huizen waarover wordt gepraat zijn niet voor hen. Er is bij dit soort
paÍticipatieprcjecten veel te weinig verbarld tusser de situatie waarin
mensen nu zitten en de toekomst
Wij proberen als opbouwwerk vooral irl te springen op vragen die
mensen nu hebben. De toekomÍ van Hoogvliet is voor veel mensen

Bewonersparticipatie is een lasris verhaal bij herstructurerins. Voorveel
var de zittende bmoners is het niet interessant omdat ze niet naar een
nieuwbouwoning kunnen. Er wordt meegepraat door een heei selecte
groep. En vaak zijn dat niet de mensen die er uiteindelijli gaan wonen.
Wie zijn dat trouwens? Dat weten wij ook niet. Maar er moeten wel
keuzen worden gemaakt en er wordt iets neergezet in de hoop dat er
mensen op afkomen.

Mensen hebbeD weDig bclang om rnee re doen aan brNorcr\parri(ipa
tie. IlÍ wo t niet zoals tijdcns dc strdremieurvirg gebo!\ yoor de
buurt, rrraar voor anJeren Het zrl rcil mensen een zorg zLrn hor er

Samenlevingsopbouw

Gizamij'sc
Het beste werkt als je verschillende werlwijzen aanr-ullend gebruikt.
Huisbezoeken door Heel de Buurt en portieksesprekken door het op
bouwerk. Zo kan het opbouwwerk zió bezig houden met de gÍoepen,
en de Heel de Buurt medewerker kan individucel infomatie geven over
dinsen d;e sàan sebeuren in de buurt en aan 1,.*"xe6 vr4sea om mee

Huisbezoelcn leve.en veel op. Enkele mensen die niee doen met
Houserestylins ben ik tesengekonen bij huisbezoelien. Je kunt iets goed
promoten en lcijgt menseD makkeliiker Íree naar een praathuis oíeen
buurtbarbecue. Je komt ook alles over de buurt te weten bii de blok-
gesprekhe[ die worden gehouden als vervolg op de porrieksesprekken.
Dinsen die bij meerdere mensen leven kuo je daaÍdoor combineren.
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G;nt mlrt
Yiat goed $.erkt is een combrmtie van hLrisbe,oeken net een plek in de
rvijh die van beworers rs, zoals een praathurs.

Beworers grll dan dingen samen regelen en nemen daaroor zclf.le
..r, r.-o.lel rkled..o rwll.le l,"nl' p i I ..

binnen het praathuis en dan in de buun en dc rvijk.

13.1

Iien prerthtis is ook ccn goidc plck voor Ír.iul zlril*. metrsen. Z.
hebben ddr in icdcr gcnl ccn plct<ii §ur zr tr oot biihoLo In ccn
buurthnis doc jc ncc aan ccn actlutcit. AIs ie nict 1.ast u hct plarlc
ml jc cr un. 1n hct prarthur bcn ic één van dc buurtbi\oLrir!. Ie horri
nicts Àls 1c rilt zlttcn 3a ii daaL lclJrcL zrtten en d:n hooL ic cr toch brt
r.!atuurlijk zi.n rn.Dscl \rcl dat sornigc bcrroners rn bettjt r eLr
ziln. nrir n ccn pruthur .taao bcrorcr. da:r nrtr roor opcLr on rt
zo icmand ool ttn LruLtLcrolcr is Det i! ccn [Loot r oorleel r rn lie

G tr T)ij\t
In htt praadrur u het Ourlthnd zLtrtrr ook eerr a.ri)rrl Àlrnlli.r.rrse erl
SumatrDxe tlrnlen. In de TorcrbuL,Lt doeLr eLrl,ele Àlt,li,rnen nee
nct ccn schooLuarlrctit. Bel.rn-grrh Ls drt lritre rien drt iret fiet uit
nrrLt oni r ellit Lrtionrluer het glrt. O!er1.rí is orei;st, rar wie r|r
oo1i. IIetgr.u1,1 o'erhst tèLtelijhlnar orn eeo LJel esLoepnr.rardie
btpaalt se1 le beeLLlvornrLr.r.

-tfl(om\r L! nr b!lnen rls de KoBr en de Lir rfLeibuurt niet leer zo
behngLijk. Dr;r Lrordt rret lleer oler zo gef.rrr r1s nu in Je ZrlnpliaL.
Behngritk is oreir,t. Mef.ei lrebbei geer hsr lrn rnderen omdrt ze
zrvrrt zrjr oi met bepllde krulden lroker. Drt is eer gepr;seerd ,trtior.
l\l,srhier 1nn drt beseipirs ontstirirf al! erreel orerhs, is Je hoon iu:
nljr truumm i; eer ,\ntillirar. mlr her i..en hele lierÉ en ik heb e,

Het pmLhui; ir de l-rnpreibuurt rorrlt bezocht door icn hccl gcmó
leerde groep. \\'e richrer ons rLs opbounrerker loorrL op de roming
vm kLeinere groepen. \\/ir ?i.n iiel ,o leel in grote bcronlsorgmittics
tseter is dat meerdcrc l<lcin. groerren nust.lkrl bc;raan cn srmcn"cr
Icn rls hct nodig i-..

\ï/e streveD naar groepetr die zich bezig houden niet hun eigen



probleDeD, err niet mer problemen v.rn de hele wiik.

G;nt Tr;it!l
Croepen die oper blilven. waar rndere mensen un mcc kunncn docn.
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3.2 Ronlld Bilnatl Ë.tgenlijh zotr 1t b, i.ltre. tlr íj mo(l.n

Ronald Bijnaar is deelsemeentelijk projecdeider Heel de Buurt. Zjjn
werkgebied Oudeland werd rn 2003 uitgebrcid naar alle herstructurerinss-
wijken nr Hoosvliet.
Heel de Buurt is een extra investenng in de sociale ltant van de herstnic'
r-reri g ma i rdue,'r op 4er --.in rarr.um r.n"rrre. p:rri. pa i.
en leefbaarheid. ln sloopbuurten worden huisbezoeken gedaan met een
aanbod voor hulp ofscholms. DoelÍellins is ook om een meer vraas'
gerichte wcrlsijze te Íimuleren van instcllingen.
Ronald Bijnaar was voorheen sociaal-cultureel werker en coördinator
jonserenwerk bij Stichting \íelzijn Hoogvliet SWH.

lk kom uit het welziinswerk en werd vanuit de Stiótins \íelzijn Hoog
vliet sedetacheeÍd bij de deelgemeente. Die positie heeft het Íoordeel
dat ik a1s oud collega altijd binnen hm lopen in de clubhuizen. Àm de
andere kant hoor ik bii de deelsemeente. Dat is een heel anderc taíèl.
Als ik dhgen gedaan wil krijgen Lan ik de pet van de deelsemeente
opzetten. VeÍsóil met een opbouwerker is dat ik veel dichter bij de
deelgemeente zit en bepaalde dingen ook kan regelen omdat ik een
eiser potje heb. Ik zie mezelfals een spin in het web tussen bewoners en
di€nsten, tussen instelliDsen on<lerhrg en tusen bewoncrs, instellingen

Mijn motto is ook: LeDncn en gekend worden. Ik zorg er voor dat ik in
detail weet wat er speelt, tot op huisnumme.23 vàn de tweede flat bij
wijze van spreken. Anders dan een anbtenaar, die mecstal uit de kant
weet dat er iets ààn de hand is. Ais het saat over jongerenoverlast ken
ik de plekken en de mensen. A1s er wat voonalt in ZalmPlaat ga ik
's :vonds even kijken ofik die jongens ken. zo kun je beter beleid

Belangrijkc saraeDwerkingspartnen voor Heel de buurt zijn opbouwerk,
sociaal cultureel irerL woninscorporaties, bcwonerraad en politie.
De meeste diDgen in Oudeland doe ik sanen met de opbouwwerker,
Gina Thijsse: bewonerondersteunnrg, het bij elhaar roepen van proGs-
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sio.rls e.r lil \ ullen .Llta.r s.rcd iàn.
Het ;oclrrl culrrreel ,rerh hirL D rLi r']jl r nog tc rccl nIr binrer
geriL:ht. Nitu*e groeperr loncn alleor blj spccialc r.ri!;r.iren. Nlenseo

j
(.1t. nr.nsÉn le Ferkr.
irÍi1n ccrsta trrl< ir OLrdelrnd Ls Let begeleirlcn ran hit procc; vm ourl
n.rrr nieur. Er ortsrart ori!Í en ae mel!.n nllL.r dc lui;tc inÍonnrLie
h.bbcn. Er lerni.i nireilige siturti.s oLrlstarn dooL dt lcc3strnd.
Bdangritl r drt rlle inslelLhger en orgrlrsarle! o\cr rlrzctillc iniormatit
btschikhcn cn hctzrllde rerhrrl rertelle1.
De hcrstrucrurcring i; mis.hiei goed looL ,le suh. mur nlct iidcrccn
zLrt 

'lat 
zo. J. holrt dri.l er.hilleide groepeLr flrensen ttgcn Er is ccn

groep dLt zegt: Hoogvliit is roor mll eer Í.rlt orndit rk hi.r cen hutr
ion ]Jrrs.r, DIar aL iI b..ri. seserleld ber s., ,lt 5Ir1 \es. Hoornlier
l)ooÍ d]n ncl bil Rortc rn, ze3ger ze, nrrr het is ro.h h1( ,rrrion!
te ver. Dr.ristanrlraar .1. nrd ii lo.h rl g.ru\'25 nrtuuteD nil de mctro
lieLr aLrdere gLoep *'ilrt1h Hoogvlier blillen *onen m3 nicr spc.]]al
|r Ol]del.r . BrsoDcr dic ii Hoo8rlier wllle| blli\err hebb.D.t. srran
!e drt zr i01 lcrscLlil.Sir. huumoiiis Inseboden krijsrD. Er L sccn
srrrDtie drr r. xr Ll.reltile Firk kuin.i b iilen.
De moriliitlre gl.)ef zirn oudcrc mcnsen die rl t\\,i.tig olderig lr.rir lloosLli:t ronen Zt ziln gch..ht ran de burjr. Ze zeggen: § aàrLnn
i,oel iLr ves \r: beprrk Jerl En: iIk.i niji trurei. \,oel me hler
Í.nrou\r1 en i,eb rlojd sc.làchr .iir il, hi.r 1o1 mllr dood zou bL1tn.
Drt is .le moeilrilrste Eorp. -{L lc dl.p !i mi n haí kilh 7e.s ih: dle
n,.ns.i hrbberr se\oon selljl.Jc mocr ncr dve ne sen oolinler Lrr dL§
.ujsie grrn. IIet er)rge §rt 1c 1«urt docn r het bierler vu eerr lursterend
oor tr her gerer \.rrr iurt€ { tijdit. irlo,n]lie. Dd 7e \veg moerrD
bliiÍi. lk heb ook geflr llrrrL'oord op dc rr g w.rrr z. ri.jr toe s]Ir.
Z. (.n.i !r.,k irr rleurere ronm3cn. m.r.u z. ziri drir seluuís. AL Je
huidlgc beÍorer; zilr rerrrcl.keD tor i. zo n sonins iier mrÈr \eÍl)!ren
r.urt mcr;cr ri len clrt Lru nLrt neer. Er wordcn w.L oudereironrngen
gcbouwd, zorls !ei groot cornplrr \al lclcnsloop b.\tendige ronrLrgen
raD HumiiiLrr. Ook |eeÍt rtr grocp bcwoncrs zich leÍenisd er gez.
D.nlirk..n ouderen.o.ifle\ ont\\.ildr.L.l. d. Srriburchr. \lur riet rlle
oudcLcn kunner terechr ir dtze roorzienugcn.



H.sÍu.tur.rins,ar Otrdel.nd
ln Oud.land sri! vu 1150 vd ae 2250 wo.i.so, ks dÈ 1]akte. Er woÍlen 700
dÈn(. {oiitrsdr terussebou\íd. v.or de flan di€ sedooptNo en lonrn duudd.
!ru!r er Lroopwonn,s.n r.rus. Het procs duuÍ 10 tot l2 È31,
,ÍhnLrdirkvRr !d temlo 1an uitrdrur^n
I. 1998 {erd e.! nerhuuóroF Ígelondlsd roor zc conFlex€! Ftr ae loubrdou_
lau ar vieL blolhen a" dc Toscahr.
Iu jLmi 200.1 zirn J. blokkor ru de Tloubi.loudr r voornreÈr drn 500,i 1..c
l]r ir .r. s]..pv.reunnil8 iargernagd e" Je -\t.".dr bcw.n«s Ío,dei etielut
s.!LNí. Aan de To5.ala rvrLÈot Je [.s*:nd h dcbloklenwaueen
r{huuNop selJt tuíen :100,i .r 50in. lolser pl.xr Fordt in 2004 edn vrhunisL.p
nrsesteld yoor dè o!.nq. poÍLi.k or etirelhL i! de losdbuuÍ v,Í bl.ktcn Mt
seÉnovedd. rn.nn.Lleso!nrs€n in de IolcrbuuÍ hliivor m$
llc c.nsezinro lsar nr de lideliobuM bliit{n ni$ 01Íoldar lerko.ht r rdè
bívon{s. ve er wo t lrd rn,kl.drhn rmienvd ar hiisdr bÀnllr.lci dl
buuÍhun SeTr,rnLiit c.n nid{ otrderkomar. 139

Ilt rnljri trk.n b.holrrt ooh hrt betrekhen r.lLr rlloclrtonen bil dc rctiri
teiter er proiectrn. In OuJ.Land rctLt r riel \uÍirrmers cn Àntillirnrr
Ool lorgerer kon,.à triÍ ranz.lfnarr bewonersr!o,r.lÉn. le mo.t z. op
e,gen (ijze berrckkcn bii dc heArnr.turriLrgs.r.fviteiter. (lm.lrt ik raLcn
1,et jonserenlv.rl hcb s..oorlrrer<l en 'eel lorgeren mii nog Irnncn
heb ir durbi ccn trckhcrLol, mlr ih Llor |et.,lrild si,n.n mct anJ.r.n.
Ik orsmisccr ooh rhcmabiie. tlrnrste,r ,Der l,es.hillend. pÍÍ.rsrual!
orer onnriklcLrgcn n Llt ,ujh eLr Lrur ro1. Bij roorbccld orcr hct
rhemr: Hoogrlict rcralleÍ, rnrar hoe len.deints3ezind zijn dt wcL
kersl Hoc loucn rve vLlggenclrt ",erker: Hoe komt hct rctiritcitenln
bod nn hct soci:al LultLueel \ei( tot slrnd en hoe bctrcl; ic bcwoners
dlrbir? Kun ie nicur.r.croelen rirn: Ii eer oper gcsP,cl*cn kun it
bepaaldc dngcr rt1 mct r1k,nL bespre1cr.
lk tcrk sancn Lrct rn|eren zorl! de !eillrhel.Ls.oorLlineto aan dr dtl
genccntc rlic hct leetLrrLerLlsorerle3 rrnsruurt. Ecn idcc rooL ttn
schoonneal,actit rr 11e Tos.lburirt t il roorbeeLd oÍcrlcg iir met htm.
D. \.ciLigheids.oördlnrnrÍ !Jlt nel rls Heel d. Buurt ondcr rle sector
lrolcLtcn rrn de deelge eerre Hooglli.t
ILr bcn rtLdtL betLoklteLr F,,j de oihrikkelins qn ccn nicur *,lkceroun
net nrec basisscholeLr er buLrrlhuis de Loods. Hct duurt Dos.cn llutrl
irrn "oorl.rr Llu zo rer ii. De r\oterknkcr tr ru iL ccn bLerlc scltool.
Il hcb vtel overltg rrret de school, 'urnr hit.r.urt,:l londcrtn lor,;,t ter!g
dooL het 'ertrek "u he.'orer.

Ih urrl de lertrucrurerins;opcratic u Hoogrlict nodls. \tel \oringef
z,rn rt lJrln. ILr beprrlde getlLcn zcg 1c rcl: moct drt blo1i nou gesloopt

lt zou her slecht vindcn rls grdoopt zou toller ori beprrlde groefen
uit HoogrlieL rc krilgcn cn hicr eeD h.Le cLrt.lirr Femeerte re mrker Als
.1rt rle rchterLiggcrdc gcdachtc zou zirr zou Lli Jarr n,et arr rresverk:r,
nrrl ik h.b .lit nog ri.t lnunicn zicr. \ieL S!mr..rrr!e e. ,Ànlillilns.
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mensen die nu in Oudeland wonen zieo dc heEtructuÍerins als een kans
om een andere woniog te krijgen. Maar je hoon ook het geluid:
ze willen ons weg hebben uit Hoosvliet. It zes .1àn: dat bepaal je zell
Als neer dan 500/0 van de bewoners var een blok blijft wordt het niet
scsloopl Het is je eisen keus. A1s s00ó van de wonhgen ;n een complex
leeg is wordt een sloopvergunning aatgevraagd en laijgen de mensen
hulp bij het vi.den van een andere woning.
Ik woon àl 1an8 ;n Hoosvliet en heb gezien dat al Íer voordat er sprake
was van hertrocturering veel SuinameÍs vertrol&en omdat ze Hoogvliet
te ver van Rotterdàm vonden. Als mensen werk hebben venrekken ze
vaak naar Barendrecht oíSpijkenisse. Dat geldt ooL voor veel jonseren.
Dat n een heel verkeerde onrwik*eling. Mijn Íandpurr is: làat Hoos-
vliet maar iets evenwichtiger van opbouw worder, maar zorg wel dat
iedeÍeeÍ die in Hoosvliet wil blijven wooen dàartoe de moselijldreid
kijgt. Daar moeten we niet van aivijken.

In de Lampreibuurt en lirscabuuÍ wonen nu veel Antillianen en
Surinamers. We moeten niet denken dat we de problemen die daar zijn
niet meer hebben als er nieuwe woningen zijn. Mensen zoals die daar
wonen zullen er altijd zijn. Kijk maar naar nieuwbouwijken. Dur zijn
ook duurdere en minder dure Bedeelten. Dat zul ie altijd houden want
mensen zullen niet veranderen. Maar mischien gaan ze zich wel ande§
zullen gedragen in een nieuwe wijk. Ik merk dat in een wijk a1s Tusen-
water. Als je gewend was om eel bankstel buiten te zetten zul je dat daar
niet doen.Je ziet dat daar ook nersens. AIs je daàr loopt zie je nooir een
papiertje op de grond. Maar liet is moeilijk om het tij te keren a1s het

\-uwe hurzen "llee ., ..i-r èeno, B. ln '1. ,.enwler
sen maar qua visie rs het een slechte wijk. Er is seen rekening gehouden
met goede speelplaatsen en pleinen. Voor jongeren is alleen iets am de
zijltant. Jeusd n een onderdeel van de sanenleving. Zet zo'n pleintje
gewoon centraal in de wijk. Mensen moeten zich realiseren dat jongeren
en kinderen moeten kunnen spelen. Daar moet je ook naar bouwen.
Nieure wijken besinnen vaa[ met sezirDen mer kleine knderen, maar
over een jad paar ziin dat jonsereÍ er1 kijs je problemen. Er zijn ook
voonieninsen nodis. ln Tusserwater zijn seen winkels en seen ontmoe
tingsplaatsen. .le moet bij nieuwbouw direcr eer Íukje sociale controle
en sociale samcnhans realiseren. Dat voorkomt heel veel problemen.
Als je denkt dat je in een nieuwbouwwijk geen sociaal cultureel werk of
opbouwerk hoeft neer te zetten kom je jezelftegen. Als er gekozen
moet worden moet de meeste inzet naar buLrten als Toscà en Làmprei,
maar je loopt altijd achter de aeiten aan als je niet ook in andere gebie
den inzet p1ee6. Je signaleert dan dingen te laat en moer dàr weer met
zijn allen de problemen gaan bestrijden.



Veel mensen die hier wonen ewaren Hoogvliet positiever dan mensen
,"r Jure .leq 1., oo. gaa"meew.\-,rc- ieu" in.go.rarr
ze willen daarin wel een rol spelen. Onlangs was er een bijeenkomst over
Antillianen in Hoogvliet'en daar bleek dat ookAntillianen een leuke en
veilige leefomsoing wille11. Iedereen wil dat.
PLobleem is op dit moment dat er minder snel woÍdt sebouwd darl
geplard. Er is vertaging en dat brengt cxtra druk. Dit iaar is gestart met
nieuwbouw op een paar plekken. Dat is nodig om mensen dc raogelijk
heid te biedeD om te vefiuizen..le kunt wel dopen maar als er geer hui
zen bij komen kijs È een probleem. Mensen mopperen nog niet hard
en zeker niet gezamenlijk. Maar in 2004 gaat een nieuwe fase in 1net
nieuwe verhuurstops en dan vcmaót ik meer moeilijkheden. Mensen
kunnen dan niet weg orndat er elders in Hoogvliet Becn worlingen
bcschilbad ziin. Bewoner hebben nu individueel een probleem en
wcten dat vaak niet van elkaar Maar op een bepaald moment weten veel
neer uensen dat en gaal ze proteÍeren. Er kwam protest uit de KoBa-
buurt, maaÍ dat;s mees«allen. De bewonersgroep BBKB is in principe
een redelijke groep en de deelgemeente t daar gocd mee omgegaan.

Het is ook in zo'n bu Í als de Tosca die over een amtal jaÍen seslooPt
wordt belansrijk om mensen te betrekken bij de buurt. Het hoeft niet
wekeliik, maar afen toe moet je wat activiteiten orgadseren. Niet ieder-
een hoeft mee te doel, maar ie moet toch kijken hoe je nlensen ( bii
kunt betrekken. hoe je er achteÍ komt wat er speeit er hoe je mensen het
gevoel [unt gevcn dat ze niet in de steek worden gelaten. Veel mensen
hebben weinis, veLtrouwen in de overheid, de deelgemeente, ronios'
corpoÍàte etr politie. \rat je hoort is: die koneD toch niet en die doen
niets. we zijn nu in de Toscabuurt met een schoonnaakactie bezis.
Je doet je best mmr soms rs het dweilen met de kaan oPen. Hoewel je
dat weet moet je niet zeggen: het Iuk niet. Kleine positieve dingen moe
ten je extra kacht geven om door te saàn. Je moet je er wel van bcwust
zijn dat bepaalde dingen niet meer kunnen veranderen, maar ic lont wel

r. erne ,p e' ."o'6e e'Je' op een n FUw" i uJ i-.
Misschicn luk Let dan niet hier maar als ze verhund zijn kunnen ze er
misschien wel iets aan hebben.

Een van de imtrumenten die wordt hgezet is de LeefbààrhcidsnonitoÍ
Iedere twee jaaÍ woÍdt peÍ buurt gemeten wat de stand is. Hct rapport
ciifer i11 2003 voor de Toscabuurt is 6.i (was in 2001 5,8), voor de
Lanpreibuurt 6.2 (in 2001 6,2), voor KoBabuuÍ 5.8 (;r 2001 6,2).

1.11
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Leeibaarheidsmodtor 2003
HoosvlLet hijst een roldornde '.m de bononen, Nldde Ei. Criets, s.toÈoo1d
Prcj..tdi vir Je JèÈis Èrntr, bii de rErftxtÈ lin le uin(ointen rd de
L..flrurh.tlsm.nitff 2003. Dc nN.r.( x&rd.r.r Ho.gvli.t het ÈBn 6.8
ar dat t p,ik d1*€À hoos ils bir de roriBe s.hli1Glijk .n.tr.1. ii 2001.
De nNoner zirn soíl t slrken oaer hun Foonoms(iDs, de rooriÈln1een. hr
ondrliord- lrer grod', dr Jerlgemeene er Je «rll]ortie. C.m4 hnl
rLc.ins sch.udo, r,er.o, hsÍe !.rÍdÉi,ig seTrdi de !,,ortgins vrr lr
heruu.nu{ile wrir nr dknrddijli nià, Lo. will.n n cdr Hoogrli.r.Lt
runn blven de 7 litkoff', zest hir, ilus znlle! re enoor Do.ten zor3e! .tlL
Je rauki]lsr vàr J. ve,r!{rvins$Fentie ziótbFr vorddr.'
Hft.rdiz.., hrt vÍdft,Èi dÍ dè sevoÈl{r\ !& on'eiliglreid ,jn rorsdrmfl.
De deelBem(nL. !..nr diL sis.:al z..r s.ri.ns. iral G.Í!.ti rfro,. Srnsi mèl de
Folitie ar de soÀins.o+o,arie hebben
rve eef veiliglrera\lro$nnml oFiieraÍ. Diir gaar we hard fte a.n d. nis.'

Uil: lnfomàti.l«àm lirni.nwiig nn HoógvL.t. §/..nbor NJlsoeyÈÍ,

ln septenrber 2003 Íer.L:r de resultrter lan de hrtsre rlnÍor per
lluurt mrL bewoner be,proLen. EÍ weLden rlrirn t\\,r tlg ;LjeenlonrjieLl
g.orSinis..rd sii,iril ook vertegerwoordrgers nr deelgerrrilr.. f olrie
.n .oQoriti. r.rnw.7ig \'rren

Notulen van 6ewonersayond over l€€ll,arheidsmonitor Meelwerplaar 1
(KoBa btrurt), 1 oktober 200i

Aa!Ítzig l3 L.r'oneis
lresertalor Rolind v.n Leeuwdr be$Í net het npport.ijtèr voor Nlennr.
phat 1 (ó.2). Dn cirfers llgt op hetzelfLle niveru rls de andere *ee buutcn in
MeeuNdlphrr. Het list Èt5 onde, het SeDLddeidc v:n HooSl,licl (6.9).
Uit rle zul komt rLe ra:g r'ra, dir ràpfoilcljiir ot is gcLr.scerd. V
oo,,ifte, E,i. Geraers ldeelsen,ccnrc) l.sr ul1 dÍ dn ciitar door be*oners r
segeve. Zc hcbbor hu riik .en ciiÍèr geseaen.
Roland ràat r.rder met het beeld vàn de buuÍ 1]jj nMlt de vergelijkng net\,Í r,1 r oo" r" J . '. . uP.- r .- r

. t. " " .r.,', t.p I p -,-i ,o 8 ., , ."-.trL - ,. \ -- ..,- -d-, ._ t .., o ,r " || , d' '6- ,', io,'
/ i . .i. 3 '. ,

d^o 9..,,8"'H l, ro, ,

l,crhuizc!. & ziin seer huizen. Ze vnrlt het eLg "eLvelenLl dat mer n
MeeuÍenphàt et reet lvxrr men ran toe n en rlen met Íaar
Ronald sMt yerder net de btrurtbin.lifB a, de so.i3lc s.,cnhans. Hij íell
'I "ó l \a,,'r ,'oe.

r. B erd o rnL d. n n.rrr
" b".. , ,.. ^rd,. , r ,o" ,. Í. t.

Naà,in3tc dc onzckerheid bliiÍi en de,r sithtie hLls.. duurt zal de gehecl,theid
!3f d. bcÍon{s toeneNr.
E.l. bd ooli Eebak ftr de deelsemeentd voor lilla IGkelbo. t op I 4 okrobcr
.is deze t§'ee;r.. beÍrat.
Rolànd vertelt over het pÈrpÈ.neInn d. bnu(. Dc luuft ls vooruitgeg.an
voLsdr Lld mmit(r. De lnronerr lcamcn dit. MeL name de husrneestesróÍ

J" -"- l,u 31oo.o " -



Roland sart v{Jfl nrer v.ilish.id.
Een b$rons vÍràgt \Íxàrom h.L politiebuEN iD de latrtrRes is se\Ldrt?
Dc rirkisetrt hsr uit dit dit konÍ dolr Éorsannàn. ó ..r, .apà.iteiLsproble€n.
Drldoor zaL Let blFiu r r (le !ri$r.s scl.r. blijr.n. Ëe! bernoorr rraast
vaarom n,et iers àls..n v.ilish.idsssisttrt Fordt ains*tkl. Op dÈ ntfier fun..n
.riÈn t.,ch dsox L.rdrL. De Íiihàsent in$ooft dat n,t
s.rn nnt 1,..[, rtrnt zo iemind mns ook seor &nsitien otndncn. Ord.d1
rÈ zdlÈ! er reeL iserten ra! de olleran,S nxÍomor, §rllil_ht dr de politie dan wit

Ut bovenírindc blijkt datveiliehetl *tr nn Je beiàrgrjlste rrdr.hlspnnL.n t nr

RohnJ "stelt ".g ieh .vÍ h.t bdrÈr itr de riil De sduals«E !o!r v{loedèn.s n
s{Esdr n vdsdijldDs lrt twee jair seleden. Beqon.tr geven Ii h.t 'mil.Àro.,n
m.' nos í*ds rooÍduuÍ. llke vrirJrf wo t lrr.! §èssd[ald
Hins ElemaLls (J.el§enreÈ.ièro.r7tte, mokL .p dÍ Í nr ilooeltiet nomerr.el €en
ptuf looft rirt h( lrnr.sor laD rte leÉib.rÈeid ils nrzet. De era.tfltlin de t,ii
gnrgspollLi. vordL lerhoogd.! men gaÍ NDrn belcuEn
Dc dader znlle! §.orden mtrgepnkt.
Roland s.at venler mt d. sheer.ver ov.nÀL
tlet is nDdnum eÍtn in te zettdr or hd belend makdi v:n d. kLadrLoÍeleloo!
Ni ear }Lenr€ ilvflonsinè ,. de 7ul blirlcn d. nr$te rurezisdr dr klaóEntel€
ti,on te keiií,. SoDmisor L.ll.r rselmitis.
!o, Lr.r..nÍÍ rmist olop de Barsves sear dFmleLs lunnen wordei s.fhatÍ.
Op ziterdae en zondas als {rcÍb.ln n deze wes net an É..b n
"orJ. " m I I ,t, d." Le ,:,,.,
Bir be{o!e$ is aemedev*à.tlrcorde]irlÍ,.id to.sd,omcn De deÉLBemeerte
r.oort beter din nrèe itràÍ seledd,. Dc.o+orri. doet h{ nomreel ier beer rlar

D. dccl8cnute heeh roLdoonle a ria.ht (Dr rr obÈmen Een hort.iíÍs ntrh
op dat bewoErs alti,a |iiDhr Uemr$ idÈ.hr Ltunndr Dramun ook
bij het lirijkordes NelÈd (Crtrr KloÍ).
l1Èi \ lJplÀÈn (o.t in d. FoíiÈken)wo,dt Íeeds .rse!:
Rohnd sluil alNL een slotsheet. Hlj Íipt de to! dn. ain r.i 7.1<f die Tirt
verbeted en neemt de lirÍ van rrnr.l( met Je trrnlveTigrn d..r:
Eron.rle/slooF/old.lroua, vervuiln,sun dc p.íi.t.n.n op stlart, toezi.ht
or !ril,AhèiJ D.z. 11jst klopL.
E.. b.{oonÍer zeet dat er e,s sledrt wo«lt sóoorsenurht in le foÍi.km do.r hd
door Marsoer nrsehu!Íle sóoonmr{tbediiu Nle. ,'rikl d. àGpíatrk drL e, bin
m*ot gesóouwd gat *orden JooÍ N4trÀo.v6 sàm.n ,nd bc{ore,s Fame !€t
,s s.hlonserÈkt Or di. maiir ktrn bekekar {o,ddr ÍÍ te doar.
Ei. h.danlL all. atrn{ezieeDvoor hur lomt en nuit de avoLrrl r{
Uit: Leetbarhenlsmoniror Nleeuseipler. Bur.au Ondí7D.k.p niat. Èdr otrdd'
zoel nr oprl,rcht,o deelgon.cnt. Hoosvli.r, Miàs.eÉs $rroonbron
rn V.sti!. lt.t.rdir, noreDber 2001

Er is v.c1 hzcr ren dicnstcr rn rleelgenrtrue r Je buurt en cJt mÉrLi.n
.tc mrnsin ook. N4:rL als rr nr zo'rr m!elLrle .mserirs wlr nen rl
niniis ScLooih€rft Dr dc c,.erlei iets 'oor';lt '"ordt drt direcL 3czicr
als ccn nhen Llat de buurt ir.luerurt -sirrr Iemind lag."eker hng onop
.rcnrrlc doorl n ziln "onu1g Dirt *ordt ir eerl lerstructu-erirgsbunt
.lirrct gczier rls rerr tekeLr .,an de reLloedeLing rl, de buun. Ir ccn
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nieuNboLr$ijk \rorll( dtrtrnu r.?esd: hir !ccrdc tcrug.rctroldrin en had
geef .ono.ref Det zllr orngeving.Jr hrbt mct rccl iactorcl tc nalcn
rls je zo'r buurL als Oudcl.urd silt opLnild(n.
Dealpandcn wordcn nict 3cacccptccrC. Eer aant:l i\ [enori. M.]L de
ol.erl.rst is iri.t t. r.rg.lilhcn m.t.1. situati. il i.n aartrL Rotte urnse
buurten Àls hicr ccn junk orcr straat loopt koit i«ltrtt hrm. Il ze.g
wcL ccns tcgcr bcrtncrs dic iJagen:htt s hitL v<tl'rettL <|n op eeLr

lntrl arcLrLc plcld.er u RottrrlaLr.

In dc Torabuurt ziln rl r.rcl nenst,r .eLtLolle,r Op ee,, beprrld
nonrur *oLtft de rlrrh hrrl -sroot ol zoh buurtte. NI.rse die {Èg
kunDen r.ertreld<err. lvlel re(t Jll1 de buun to.l trdFirnl ei drl je re
rLrt rneer hoeii m te sp.r rel.
In deze buurt ",ordt birrrenkort ook gestrn met huisbezoekrn. Ondat
,le suqirtle n de Tosrlbuut minder erg wrs Jo ir de I rmprei is drar
eeLrt begonoer. Het prorecr huiírezoeken is eer srmerrerkingsprojcct
rerr deelgenreerrre. coLpoirties er Stichting Y'elTlln H.os'Li€r.
De merl,odlek nn l,uisbezoeken is goed, mrrr her moeL reL mindcr
rrilbli1.end rorder. ElgerLljk zoL, re mensen moeten rcrplichrcn on dc
medewerker huisbe,oeken (e onrvinBen. Nu kom 1r raaL nirt bimcn bij
.{e n,eisen.lle ruis' aàndachL nodig hebbin oidic jc noct anprckcn.
EigenLijk zou re bij icdcricn thuis mo.t.n l<urn.r Lioncn. Oi andcrs zou
ie:nDd rerpLichL moeter worder ecn ri;pfuah rc mrl,cn bil jou lcmand
.li. or.rLrÍ b.zorst zil jc nu ccht nict binncnLrrcr \xt zi D aaD licr
nadcnl<.n ho. \r. d. huisbczocl<cn iticcticrcr louor nakcn.

Huisbezoelter Heel de Buuí
Uit I:rrctrlis H.rL d. Burrt Hrilbezo.kdr :0r:. Stidtns Itlz,jr Hno6nlÈt

ller blirk foE steeds dai de troblemiiiÈk ràÍnÈe b6Nne* ko*r h.cl d,'cr cn
brcd n. O,, kÍ r.6'oordor or ad.qnàt. .pl.sinsor t kom.. kijsor b.{onÍs en
Heel dÉ Bnurt Nt neelndrilleide o,s risities E mk . Het ..d 1atr de
sanenwe rilg r er per orgarnÍE veróil]ena vak hdg ear goal rulrair af'r
een enl(ele ..nb.t!Ísoon diè È bnnrn eà oÍs$natÈ [ent.
DooÍ rraigscri.hl t. w.rk.n {ordL Í m.Í i.zi.h t v.rlÍ.sor ÍaL c, lan pnblcnrn or
rrisar leeÍi bij de beÍoles Op nldividneÈl lirÈau is een eroot i Íil bsroD{s
bdni.laela tràr inÍ ïFs. !'e«]er leeli Let "raaggencht 

*erkeD d toe bijselriseD oir
tjdens dè lrdÍruct!Èrins ae w,jr leefi&r te h!ulef

De elaLurde Èiid 2002 mn HeeL de luntr ler{de der punt! op:

t Lkt dnttnt t^1r h,ttk qan anl).08
D. kcÍnr.tivii.n vrn H..l d. BuLrt riii d. husb.7.d«n van rl 2002 d.ct 7i.h ..h
rer heL ltnooruNoo, drL 'eh bo'.nds ni.r ftÍ zonairrlll.n nc.{Íkdr ian eor
hunbezoek. Dlt heeji lrn.hill€nde oozilor: sloo! ar nieurÈow lnten (te) lans op
,ich wichten, iÍ(roof hierrirdelijl( en lrerzilmiri tirl veldurei, ilwoonhierTe-
L.so, ,,ijn zn, o, ik h.h s.o, rÍtouw.n ii wdk. $trnti. dd ook drt zc n,c nrl
znller helpen..', ik Íoon Irier tr6r ar ik s.il Been sezeu rin nh hoold', 'hd pàí
niet nr mlir eLtuur orn zomr morol bnrrtr E laE!'.



2. tta t ltalattuavdniadurttÈotk , ua.l a rag
H.L riihl rerolsbezoeken kin rnal,i,elijl( Jè GÈkÈd và. .cn m.d.w k{ bo1€! het
hoolil sroeien omdÍ o edr t!dÈn,. n van het àrnLal m!r! m€t meenoudise Fro-
blemni. vr b.u.nrs nrr v.inis oplosard r*mosar, rin b$ons5 Jrs ri.h vrÍ
klimpen irÀ trun Íenn en toer{hat {: lreel dr Buut n.d.*.rt.4, .n ran beso
ler die de Nededddse t]al onvoldleide a.htis ziji om opLnriil te l.armdr tunc
tioieren m aeze nràrschrm!.
I.sturties dÈ d !.or d.z. bcÍoner zi,,l Doete! nÉer olertra.n rolr meiÈi o.Ll al
ps.n z. ni.L hcl.miaL in hu! llaitÈi se{ ra.htlij\ten, mèeL PÍso.nlirk. o.nad.

Heel de Buut lrati nÈt hd ivlilbdrapp.lirl \verl soede iÍllrik€n lunetr tu[flr.
Hèi zorsieí{Èr[ d..L sar z. ku, mt de .oryorit]es l.rolt ae strmnwukirs lolt
so.d. Mct:_.Ziwej iffe8,atiebedij'ar, alu.hehrsenwerl e. ]di dii n.sv.rl)cL.rd

t. b nrtLn nwu nhinnst"ari." anln on in tunrrt k kotn int bRnn'\
H.t n per bewon.r v{Ílillend hoe hij olz! |et beste beirdÍd kln *.rdor. Hccl
de Buurt orya eert nl nmerrR{*iis nd OtbouwÍk. So.iarl Cnhneel V/e&,
bewoners.omn'i$ies, wonins..rpoali. .nz. ..n k.u arn r.tiÍteitar oE 1ii dË n
s.hill.nd. {cso, in .ontrd te k mar net b€won{s. Eor losnieve ..tir, n&r wel
.ci ondÍicmnrsÍiar rÈel tiid nr sint zitten.

4Iknlthdínt ttnttiAt td,tAl ir Axu Lali LantzLfittot
Heel de EuuÍ t.m bdànsdjk. rhikelin de ketÈ! rtrn roorzierinror z!w.l bnl
no S\vH rls dtriÀniten. S naNÍknrs bintrar SwH ar met dJeF spel*s ot h.t
reld t loodzilelijk ma ntt ]azelíspElenJ Iler giÀ so.d nIÍ hcL kan b.1..

§:t hcr aldrd doct. oolt lr eerr buurt.l! Tosci, Tiji rÈcrerlie'e r.Lilir.1t.n
zoil sinien .ten oieer reejt. D.t breLrgt rrelr5er bij tlklr. ALs beroeps
lra.ht Drcr je drrrbLj eeLr slag drrn er er iets uit hrlen warr je Lrter c
rooLrltel nxe L<unt <loír.le moet nrdenken ur te et dergelirkc actiri
teircD Í.iLt brreikerr rneLrsen Ioelen geen 'Íi.rden te woruler mur ze
hunncn tLhrr neL leLeu keuneLr.
Sons rolig il oo1, rrenren Lrit rooÍ een seirek. À1. È menscn pc,roon
Lijk uLtnoli.rt Lrome,t ze ne1. Il |eb geer oeite on, de inÍometii tr
larj.:err die il *r1 hehher \ï.rrr het op arn tornt ls clat jc als rc,kcL zoL3t
rlet te drcht bii de mersor komt te sLur. _le noenict tc w.rchtcn tot rlt
nrensen blj lo,i komer. Ie Doet de wilk ii. soms o{,k s uonds cn op
zordrg Je noer.eten en roelen rat er yeelt. À1s n.n{n j. komor
lronen ze rel nmr lou roe.
Ook de brsisschool de \oLenknker hciii ccn bclangrijkc rol scspctlJ als
onínoerussfunr in de rvijk. Hct is ccn brcdc school Oudcr largcn ctn
tuk blnner de school en w.r.tcn ond.nïiisassst.nt. Dc .choo1 iungcerdc
eer tljd rls wijkcentrum. rrrar dat laaet ran dc Ntrkcrs wc1 dat ze gocJ

,B | 'Dl

Jongcrcn cn allochtonen 1on je alleen betreld<en a1s je ze persoodijk
aanprcclrt. Je weet dat er geen allochtonen komen als je een beworers
avond orga sccn. A1s je wilt dat er todi een paar lomen darl moet je eL

samen Det hen heengàm. Soms zeggen Densen: ih kom omdat Ronald
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het gevraagd heeli. Dat is niet erg. Mtschien komen een volgende keer
twee mensen uit zichzell
Door het jongerenwerk rs veel geinvesteerd in allochtone jongeren en er
zijn ook veel jongerenwerkers van allochtone afkomst. In Hoosvliet is
het nu daarom iets moeilijker om autochtone jongeren te bereiken dan
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Beeld ran ont"ikkelingen
De opbou",',er[er zoo'rÈn ii of oirwiLrLreL]nsei in de wilk xleeuLren-
phrr. D.rir Í.rL( in 1998 de grole hersrru.rurerirgsopcfitie nn Hoogvlirt
rret eer rerlur;top roor rluizend etrgeroringen ir de KotsebrLurt.
\/oor een groot cleel im rle rvoringer ir de lrgrerzendc 1-rmprcibuut
wordt eer lerhuurstop rrngeko.digd loor 200.1

J.J Hoo6.l'er. \amer\àlrirg elr rrJl)\e

147

rn r1e rurmeming vm de opbou-*:rerkes ms er bir b.ron.r ii J.z€
buurter geen dtrsrlek roor h.1 tr.siuil onr dul,.nd.n Lonins.r r.
slopen. De sociulprolectleidcr nukt ondcrschcid msscn rcrchillcndc
groepcr. Surinum-.c cn Antilliunsc ncnscn zicn hcrrutturcrng vaai;
rls een krns on ccn rndcrc rours cldcrs tc irilgin. Dc nrcilijl<stc
grocp ziln oudtrc mcnsc:r di. rl20 oli0 taar i. Hoogrli.t sLrn.. Zc
zijn gchccht ln .lc buurt Z. zcsscn: \rairom mo.t iL §.s, ( ic bcpuLt
drL: Ën: ih kcn mijn burcD. rocl nc hicL rcnrou§d cn hcb altijd 3tdacht
rlrt ik hicr tot nitn dood zou blilvcn. Det r dc mocililktc grotp'

De opbouwerlters zetten vraagtekens bij de analyse van woningcorpora
tic cn dcclgcmeente. 'Bij cie herstructurering wordt steeds benadrukt dat
de woningen niet ncer van deze tijd zijr. Dat ldopt wel, maar het is
maar een deel van het verhaal. A1s je weinis onderhoud pleegt, saarl
uensen vanzelfweg.le kunt dan Hoogvliet upgmden, met een meer
geméleerde bevolkirg en nenserl met meer;rrkonen.'

D. opbousscrLrcrs vrN.ilzen nlL Lle arnprk n dc jrror nc-qentL,r met
cen Lrir ru reror.rtit rLr rrieuuboL:n. Drt r gecoLrbineerd mtt ccr
progLrnnr Loor sotLJe begeler,lLrrg eLr geLichre LlpharsLng .,ar eu".e
be*orers m ltetsb.re .ompleren. \t rr §.inlrn poniekgespLekkerr err
opzoor)1etu.ti\at.iter geor.*rLIseerLl Op eerr irllnul phrtserr ontstor1ll
1eegsnn,l nret povrLlresrer.,leelpanLleLr e.r., mruL de socrle pLoblcnen
werdtn in de ogen vrn Je optouLrerkers u,t.ergoot 'Lclrte problenren
onL,o.rn rh ol een buurt een sloopetiket zu en h.t Íempel'gefto'.'
Bij de rtrrt nn de lerstrucrurerrgsoperrtre rvrs de phlnn.* orn eer«
te bouren en c1.lr te slopen, orn zo mogelilkheden te bre,len 'ooL dooL



stromins uit sloopcomplexen naàr nieuwbouwoninse n. Dat bleek niet
laalbaar De vemachte tijd tusen sloop en nicuwbouw in de KoBabuurt
werd nvee jaar, later vierjaar Hct aantal bereikbare huumouinsen nr de
nieuwbouw bleck kleiner dan veel bewoners vemachtten. §{.eidg bewo
ners gaan naar ccl nie uivbouwoning. 'lk sóat dat uitehdelijk een stuk
oítien bcwoDers uit de KoBa in de nieuwbouw komen.'
De nccstc mcucn zijn aangewezen op herhuisvesting in bestaande
sociale huuwoningen. De sociaal projectleider voorziet krelpur, ten.
'Mensen moppeÍen nog niet hard en zeker niet gezamenlijk. Maar in
2004 gaat eer deuwe fàse in n1et nieuwe verhuurstops en dan verwaót
ik meeÍ moeilij$eden. Mensen kutnen dan niet weg omdat er elders
irl Hoogviiet geen woningen besóikbaar zijn.'

Ondenks de lLrelpuLrten bii de heL|ujsesting lukt het goed oD de
leetLrrl,eid iLr de KoBrbuLrt rijders de sloop op peil te houd.n.
Acrleí Lr ureriru izen en sloop rindt blok-gelvils phal( .n burfl.on.iërces
houden intersieítoezicht. Ien leetbraÍheidsnorrtn regisrreen eenDul
rr de nvee lrrr de ontrikkelirg lrr het leeitlimrrr en deze 3egerer;
rorcLer per bulrt met beworer besproken.

Voor de LampreibLLnÍ heelL het aanwilzen als toekom.tir sLoopgcbicd
negati.Í. .i..t.n In dc voorheen gerildc Luurt ontstut rcrloop mct
her venrck ran oorspronkeliike bewoi.,s .n d. ko,Àt mn sociaal zraldrc
grocpcn. Àntilliunsc tongircn, sornmigcn rcchtsnccks aikonstig uit
Curaqao, trckkcn in bij ianilic olkcnniscn Lccgkomcndc woningcn
rordcn bctrokkcn door'sloopnonrdcn ailomtig uit hcrtructurcLngs
buurtcn. Door hct rang,cnzcndc mcnostrtnu rordt dc buurt tildclijk
ontnoctngsplck roor loogcrrn uit dc rc3io
Ook§o,d.tr bilzo .rc srccpcn'schuisrc* n de buurt, in ccn proieLt
, d,

Evenals in de Lamprcibuurt staat ook de leefbauheid nr de Toscabuurt
in de wijk Oudeland onder druk. De achteruitgang var het 1eeÍldimaat
in deze buLineo is rliet duidelijk afte lezet uit de gegevens van 1eeÍbaar
heidsmonitor De wijzer schommelt h 2001 en in 2003 Íord de 6.

De litrstrtctLrrtm.{ r trr Hooillirt is ecn omror5Lijl prolcct nct cen
loopojd vin tien to rrliLen jaàr. Her uLtvoeinsrFLogLrma r rrhmke
11k rlr de onlLil,leln.r rlr rlt corlunctLrur. dc bouruarht, ontrrLl*e
linger rn (onin.:mrr1,ten Ln dc re8io r.à. Ptujr.tFlamen en r:sernsen
ror,len steeds opnieu* bilgesreld ILr de Lui,l,ge coljuLrctuu, betelerrr
dit roonl: urtgesteld. Lind 200-l lond,gr \\b.,ritlr,:,ri\Jrroe\er Jrrl
drr wegers knellurten in de |erhursresting Lle rerhuur*op roor de
I-:mpreibuurt en de Toscrbuur §ordt rercholen rr 20111 na.r 2003.
Het totul rrrtal iroringen wrrnoor een reLhuuLÍof inglll :r 200.+
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wordt teruggebracht van 1 592 naaÍ 379 .

De grootsdraligheid van de plannen heeft tot gevolg dat grote deler
van Hoogvliet werden gelabeld als toekomstig sloopgebied. Veel mensen
*order rn onzeterherd g"L.,.h o\e, r,u-
ook woonwijken die nog tien jaar blijven bestaan lresen het stempei
van doorgansswijk.
Het opbouwwerk wijst op de sociale kosten vm de vernieuwing v.rn
Hoogvliet en pleit voor een meer geleidelijk en geridrt hentructurerings
proces. Corporaties en dcelsemeente vemijzen naar beoogde baten rn
de toekomst van een meer gemé1eerd stadsdeel. Sloop van woningen van
veeft;s jàar oud is kapitaalsvernietiging, maar dit kar naar de nening van
de corporatie in de komende honderd jaar worden goedgemaakt gezien
de potcnties van het gebied. De keuze voor een grooechalige ingreep
lijkt vooral te worden opgedrongen door concurentie van andere woon-
milieu's in de orasevins.

Positie vàD het opbouwwerk in het kachtenveld
Het opbouwerk orderhoudt contacten met bewoners in de buurten-
nl verandetug in Hoogvliet. H€t team van opbouwerken werkL wijk-
gericht, vanuit een centraal punt. Ze beschikken niet over ee, vaste plek
h wijlen en zijn niet duidelijk eepositioneerd op wiikniveau.
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Tot i966 waren de opbouwwerkers in dienst van de stedelijke instellins
tuo. Ze werken vanuit het Sociaal \íijkopbouw Orgaan SWO Hoog-
vliet. In 1996 werd het opbouwwerk opgenomen in een brede welzijns
Íióting, Stióting U/elzijn Hoogvliet, S\íH, dat een beperkte tunctie-
opvatting h:rnteerde van opbouwerk. Opbouwerk werd gezien als een
vorm van sociaal cultureel werk en als 'het werker met groepen' waarbij
opbouwwerkers anden dan sociaal cultureel werkers niet accommodatie-
gebonden werken, maar buitenshuis. Het leggen van verbindingen met
instanties werd niet gezien als taak van de opbouwerker maar van (het
management van) de instelling.

De positie van het opbouwerk tel opzichte van de corporaties is zwa1t.
De corporaties hebben van oudsher eigen overlegorganen van huurder,
bewonenraden, die zich in Hoosvliet los van het opbouwerlt ont
wikkelden. Bewoneregroepen die door het opbouweír worden ouder
steund, zoals de BKBB in dc KoBabuurt, stellen zió bij gelesenheid
onalhankelijk op ten aanziet val corporatie eu bewonersraden.

Belangijle factor bij de positionenng van het opbouwerk in het l<Íadl
,r,,eldi.dar dce gereenre en . orpo due. ee' (ge-unoe,i1g.poU-m

ma hebben opgezet voor de sociale begeleiding van de Lerstructureing.
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IIet ii eer tiltr.rihit..rn deelsenr.enle in .orporati., 1ïàrbij d. rcgi.
Íerd gelegd bij eer deelgemeentelilL projecdeidcr ';ociul inrcqcru'.
lrter hemoemd tot prolecLleider'Hecl dc Buu,r in rcnlls op sanrnr.cr
king net een landclijk onnrillchrljprojcct. Dcclpogrrnma's zirn hrr
bezoeker in buurtcn mct ccn rcrhuurstop. dc lccibaarhiirLsmoritor
en comnmricrtic nct cin in io r n rticccntrun cn inrcrnrticbullctn,
f àri.+arri.p!oj..r.r, L]LN,dr.atc, ..i.
Dc S\\rH cn hcr opbourt.rh rÍord.n door Hiel Je Buurt op prclcrt
brsis ngchuu,cl roor uitrocrng ran dcclprojectn.
Dlnrest rordt door Hccl dc BuuLt ccn soLi:a1 pLojectleLJcr !n.scltcll
ni Oudrland cLlt takcn combnrcLt ran een drcigrmrdrl.Lrili prore(t
lcirlcL cn cor opbourtrhcL. Hii heeii borenlien tor tuiL orn .en 'neer
rraagstricht [rrh(ijzc'k stmulereLr ri lier "tlziius§rLl. De socnrl
prcjectle eL wrs ee eL coö rnutor ion.geÍerrnerl eLr (eL,l rrnu,t de
S\1rH sed€tiche.rd bii ac lcelgeneente.

Hrcl rlt Buun htett zicli rcrbonrltn net Lle ..enieusnLs \rn IIoos\liet
er .iperert rL\ '(hllrrge rg{r. of \o.ir.rl grb,ed. Lr bestarn cLItLLL:r
r ersclLlle,r urer Lret opbou\urerk drt ls geoie teeÍd op be"oueLs ,u
Lrer*ruct,.uerurgsbuurrer en drt hlriic]r Í.r.rt telr mrz,en nn de heL
soucturerDg. Slnenrverli g tLL5se opbolll!§ert. S§H. Ileel de Bulrrl.
Jtelgemeott er corpontie, speelt Ticl àlbinfen rlit sprrrirg,relcL.

Behrgrijlc speler in Je hÈrÍÍu.rurerl.g ln Hoogrliet i, rerd.r \ViN1BYl,
prognmnaburerrj voor de Irterr.rtiorrrle Bourtertoorrellirg Rorter-
d:m die ir Hoogrliet tlJ3rs 1.lnd1. \Vi\IBYL orgrriseert cLi;cusies er
tertoorst.Llingen oler strdefbou", oftNeÍp È. clrlmur roor het rleuLve
Hoogrliet. Her buren L:ommunlceert ti,r'ererra,orls de Hee.lijkheiJ
Hoogrliet. eer mrniie;tatie die irleeèr genereeft roor e.n nleur oider
Jrk ur clubs en rererisirgen die hrr huisresrins hrirr rkei door de
h.rÍru.nLr.,ing. \\'il\1]l\ i richr zich narst rle hurllge berones roonl
op tochomrtigc bcronin.n.r.aetr een nieLN inrrgo roor Hoogiliet.

H..l d. BLLutr.n \\'iIlU\lziln lo:clti3e rctorrr ir hct hrrtructLrrringr
proccs van Hoosrlict. Zc doen ordtrzork tr ornrikkrLirg o1-. sociril en
culmrccl gcbicd cn con$incrcn dit mct olnrcic m.uic:irs. Crichti lR
nur opinicmrkcrs drargt bir ui het 'b..Ld 1ar d. .ucccs oLle i ernio-
rins 1u Hoo§li.r.'

Sam€nlevilgsopbouw ïond sociale opgaven
Het opbouwe ( h Hoogviiet legt het accent op von ng van kleinsclia
lige sociale retwerken en enpowennenl Opbouwerkers en instelling
hebben noeite met de positionerirlg van het werL naar an.lere actorcn
en met het bepalen van hun m1 h simenwerldngsverbanden.



Het opbouwerh stante in de Meeuwenplaat ir de jaren negentig met
poÍjekgesprekkcn er opzoomeren. Eífect wàs een versterking van de
sociale samenliang in de KoBa buuft. 'Mccr dar 200 mensen deden mce
net een race op een zeephelling op het bimenteÍeh. Daama Nilden de
drie andere binnertereinen dat ook.'

Na hct besluit tot sloop vin de buurt verandeÍ de inzet van het op-
bouwerk. De nadruk verschuift naar het organlseren van onderliDge
stcun eu belangenbehartiging.'Onze hooldtaak 1s samenlevinssopbouw,
maar op het moment dat we zien dat het et goed gààt in eeD buurt
moeten we in zo'n sebied een andere rol kunnen innemen.'Het op
bouwerk ondersteunt de bewonersgroep BKBB die zich opwerpt a1s

overlegpartner van de coporatie over de vertraging van dc nieuwbouw
en onduidelijkheden over de heÍhuisvestins.
De opbouwerkers constaterei dat ze weinis ziclt hebben op de her
huÀvesting. Bewoner overleggen individueel met de corporatie over
een andere woning. IGclpunten woÍder niet sebundeld en er wordt
niet bijgehouden waar bewoners uit sloopcomplexen naar toe gaar. In
Oudeland wordt ecn steunpunt opgericit waàr bevoners net individuele
problemen rond hcrhuisvesting terecht kunlren.

Door Heel de Buun worden huÀbezoeken gedaan bij bewoners in sloop-
buurten. Hen wordt desgewenÍ een aanbod sedaan voor hulpverlenin5
schuldsanering, scholing of arbeidstoeleiding. Doel is toerusting van
bewonen zodat ze elden een goede start kunnen mal<en. Ook worden
.on - 'en g"', 3J ' oor deehrre .' ' , b-, a i, r:\ i "i.c-.
De samenwcrking van huisbezoeken met maatschappelijk werlt en het
zorgnetwcrh verloopt goed. Moeilijker blijkt het oni een goede afstem-
ming te organiserer tussen uitvoerend werk in buurten en het aanbod
van nrtcllingen a1s SoZa\re en intesratiebedrijven.
De sociaal projectleideÍ sigrraleeí ook dat het moeilijker wordt om
mensen te bereiken. 'Je komt vaak niet bintren bij mensen die juist aan-
dacht nodig hebben ofdie je moet aansprekcn.'Er is eer toename van
het aantal Densen met meervoudige problcmen en weiaig oplosend
'c.r";-n. .n.'a rre deFr\o.rde,pbesore.'r' noeren reeroDen
stam vooÍ mensenj ook al passen ze niet helemaal in hun plaatje; geen
wachdijsten, meer persoonlijke benadering.'

In enkele buurten zet het opbouwerlt 'praathuizen' op, ontmoeting$
plekken in leegstaande flats die door bewonen h eigen beheer worden
gerund. De praathuizen zijn l:edoeld voor ontmoeting en onderlinse

Een combinatie van huisbezoeken van Heel de BuuÍt, portiek- en blok-
gespreklen van opbouwcrlters en praathuizen blijk effectiefte werkel.
'Bewoners saan dinsen samen regelen en nemen zelfverantwoordclijk-
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h.id Z. on.'vikk.l.n zich cn lcrcn prrticipctn. Ë.rt in h.t prxrthuis,
cLn u dc buurt cn clc wijl Ecn prardrur is ccn Iugdrcmpelige voor
zicnins warr ook ncnscn dic soci.rrl nicr §ccrbrar zijn cin plck kunncn
lindcn. ID rcn buurrhoi. doc jc nci ran ccn activn.rr. AL j. ni.t p.Ér
n het plaatic lal i. cr un. In hct prrethuis bcn lc éir var dc buun-

PaÍticipàtie bij nieuwbouwplannen biedt naar de erariDg van de
opbouwwerlcÍs weinig aanloopirsspunten voor samenlevingsopbouw.
'Voor veel van de zittende bewoners is het niet inreressant omdat ze nict
naaÍ een deuwbouwwoning kunnen. Er wordt meesepraat door een heel
selecte groep. EÍ vaak zijn dat niet de nensen die er uiteindelijk gaan
líonen.' Een uitzondering vomen beworers die gezamenlijh de plaruen
ontwikkelen voor een ouderercomplea zoals de Sanburdrt.

Doeler bii het beroLLleren r.rLr socule cortacter rrrsciiLlleLr naar sitLratic.
In doopbuuLten ligt cle radruh bij socirle ret..erl<rornu: op ondrrlngr
s(eur en toeru5trng. In burner die Lmger blLjven be«ln r ncn.erl
rormirg ger:cht op rreer dLLurzame soc,rle 'rLbanlcLr cn 'ocurl Ltrler

Gesignaleerd wordt dat in doorstroomwijken atkomÍ niet meer zo
belànsrijk is in de onderlinge verhoudinsen. 'Belangrijk rs overlast.
Je hoort nu: mijn buuman is een Antilliaan, maar het rs een hele lieve
en ik heb er geen last van.'In wittere wijken zoals het aangrenzende
Zalmplàat speelt afkornÍ een veel grotere rol in de conmunicatie.

Dc opbon§1{.,k.,s dtuB.n bil r.,n her ontLrilJrelen ran rronneu or Legeis
mur grijpcr niet zeLf in bil ,r!!rhslsirrries. '\iLt rnli beÍ€fi noete
mcnscn gcbruik kurnen rniken !.rn lrer openb.rJr terÍelLr. \Iat 1et mrg
r raccr or cr tronoir. nur ik rind het nieL mitn tlk onr nrensen ,r.rn te
sprekn. ALs d. IrolLri. drt nirr doer rind ik drr bovoners geliji hebben
els zt daaLorcr hlagcn Sam.nN.rking ,ner de politie bij het tegengarl
rin olcrLiÍ is Lisris. 'ln Cr Lrmpreibuun is de hori.ihs !rn Je poli!e:
{e houd r ons Lrrzi.s N.t crininalitcit cn niet net overl.rt.'

Het opbouwerk werkt mee aan 'blokgesprekken', een variant van
poÍtielgespreld.en. Het is een verolg op hct opstellen van leeftegels
door de corporatie. De cotporatie zict dc deslondigheid van het op-
bouwwerk als meemaarde bij dezc gcspreldren.

Adagium van het opbouwwerk bij het begeleiden van raensen is om niet
de problemen te benadrukl€r 'Je kunt het omdraaien en er een lcuk ini-
,atiefvan maken.' Yoorbeelden daanan zijn buurtlicater en de cursus
Houserestyling.



Ii de productie Voorheen Goudkust spelcn bcwoncrs hun verhaal over
de neergang van de buurt. De voorstclling is bclangrijk bij het aíicheid
nemen van de buurt. Dc productie geeÍi de deelneraers 0<1L zelÈertou
wcn. 'Door de voorstelling zijD zió de mond van de buuÍ gaan voelen.
Zo gcdrrgen ze zich ook en ze voelen zich bevoegd om dhgen te
zeggen, tcgcn andere bewonen, de corporatie en de deelgemeerte.'
Voorheen Goudkust wordt gespeeld door een genensde groep van
autochtone en allochtone beworers. Tot het publiek behoort een groep
Antilliaanse jongeren die mikpurt van kitiek is in het stuL Ze vonden
dat er eeD reactie noest l(onen op Voorheen Goudkust, in de vorn1 van
een eisen jorgerenvoorstelling. Op basis van gespreklen met een grote
gLoep jongeren werd een nieuw stuk gesdrreven, Niemandsland. Naast
zes meiden bleken uiteindelijk mar enkele jongens bereid om ook zelf

ln de cu,sus Houserest,rl,ng leLer benoneLs om op een goedtope rrrner
huLr tonurg in re ricLrten. IIet rnltiatieiiclu zrrL op nrensen die .erlui
zer nn de e,,e l,erructuÍeÍi.ssbril,Í .irrr de rrdeLe. Sorrmigen *onen
op de betonnen rloer mei tnnten loor de lller, tot ergernis rar ande
re beworer. De orsus leidl oot rtll onderlinge Íeur er uitruil.
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t.itgmgspurL voor cle opbourrrerkers is det sociarl zrvakkere merser
ergers zrLllen moeten wonen' Ze ziln vm nrenlng dar le de,e groeter
niet kurt rverer uit de buurt mur ze plerten rvel roor eer betere sociale'":'rr:.' '1, d l. r 3'"r "
de Àntilliarrse .iseren Lvu,Lrij ze.en krmenje krijsen. begeleiding en

De opbouwerker sisnaleren dat zij niet zelfin staat zijn een dergelijk
project te ontwikkelen. Als je zoiets voorstelt is de reactie: doe het màar
Maar je kunt zoiets nict op jc ccntjc stanen. Ër zijn voorbeelden elden
maar de onrril*ehg van zo'n project vraagt samcnrcrking tusscn vccl
partijen. Ik ken a1 die instanties niet.'



4. Overschie, Zestienhoven II

Josi Spicrins is opbourÍerker bij de Srichring \\tl,irn G.e.i.hie.5\\lo
Írin.rf2001 \\rclzilnrrga.is.lti.'l h.r.ri.kl. Ze (.rkL sinds 1976 bil de
S\ï'O. n rcrschillcndc lunctics.

Buurtverbetering Zestienhoveo II
Zestienhoven II is een tlein buunjc mct 120 wonin8en en zoh 360
Densen. D€ buurt heette vroeger Landzicht cn wcrd in de jaren zestig
opgezet als zgn. 'woonschool'. Varluit buurthuis Landzicht wcrdcn be-
woners intensiefbegeleid door sociaal werkers. Het was een opvocdinss-
progïanma. Eigerlijk was de betloeling was om de buurt afte sluitcn

In miln ogen hadder ze het zo rooit mosen doen omdat de mcnscn
a1lemaa1 eer stempeltje kregen. A1s je in 'het dorp' woonde was je

\inri 1985 .l€ed ih rers.l,LllenLle rctLrrt ttn n rlc buurt: hinde$'crir.
eef ï)ortgroet, re| rrou(engroef. LrndzLcht §.ej cen -sroot buurdNi,,
rner r11eLle, dLsc,plrnes zorls hudeLoprus. ku.1<n erli tn tiurcncrl,
lorgerenwenr, rolwrsse,ren*erL( rnJJtschrppelijk \trh en opLourrtdr.
i\llenrrl gericht op eer buurtje rler,he stnterr

Nr eer schletircident en bedreigrLrgen ran rle dLLecteur cn hrt bestuur
werd her buuflhuis u 1992 geíoten. Condiden tulserr limihes I drD
1o1 ,elLen. Fr bruken !e.hqrnijen uir op het noment drt dr z.Jl \ol
zxt mer kin.Leren loor een plrvt.r.k le5llirl. Lerr j,lrceren"erler dir
aflom;tig ras uit het dorp ms een lan de prLtiieLr rn de ruzles.
Hct geborm werrl dichtgetimmerd er tussen 1992 eLr 2i100 cebeu e er
nics. Àllcen de kinderopurg z:t nog in her geborr, rrLrltr stoLrLl hrt
lrcg. lnstclhrgcn cn overheid Lrokker zich terug uit de buurt.
Het §-onin3 Bcdrilt Rott. rdan. wBR. Lordigde lrn drr de buurt ges
Ioopt zou rordcr Ècn aantel p.urden res dichtgetimmeLd en er terd
cen rerhuurstop ingcstcLd H.t sLoottl.Lr grlren enorme com .,tLe.

,1.1José Spierirrg: Ditplatt noet slagtn ul dat kd allu ik F
ItLi d,:Ií jke ngels alip re&t
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Ik bleeíin contact met een aantal bewoners die ik kende van mirn eerde
re wcrk in de buuÍ. Als Opzoomer coördinator van de SWO gaaik drie
straten in Landzicht op voor deelname e. in 2000 en 2001 werden een
lampionoptocht en Opzoomeractiviteiten georganiseerd in de buurt.
De bewoners mochten het gebouw van het vroegere buurthurs gebruiken
als uitvalsbasis bij tèesten op Koninginnedag en moederdag. Voorwaarde
was dat ze na afloop de sleutclveer inleverden bii de SlíO, de huurder
van het gebouw, want het gebouw was offrcieel gesloten.

EeÍ nieuwe hgarg naar de buurt bood de OpzoomeràcLie 'Schone
stnat' in 2002. Eente actiepunt was het sàoonmàken van het dichtge
timmerde gebouw dat vo1 graliiti zat. Beroners waren enthousiast. Ze
werken een heel weekend om het pand schoon te spuiten. Een bewoner
d;e werke bij een schoonmaakbedrijfhad een spuit seleend vàn zijn
baas. Het \íBR betaalde de kosten van het materiaal.
Een groepje jongeren stond toe te kijken bij de schoonmaàk. Dat zit er
morgen weer op, zei een van die jongens. Ik liep naar de jonsen toe en
zette hem op de foto. Ik zie tege[ hem: "A1s er norgen weer graífiti op
zit dan weet ik je te vinden."
De deelsemeente loold€ een bonus uit als de jeugd het pand met rust
liet- Ze konden 200 gulden verdienen om sam€n iets te organiseren als
de runen drie maand heel bleven en het gebouw niet werd beklad.
De schoonmaakactie werd afgesloten met een barbecue en grote vuren
op het grasveld voor het gebouw. Het was een groot Íèest. Een bewoner
sduecfin een Íukje voor de kant: het gaat weer goed met Landzicht,
seea \e.r'J pn r FF'ovFr roorden en .J rerprrie".

De schoonraaakactie in 2002 vas een nieuw begin. Het werd sevolsd
door een sdrouw van de buurt door bewoners met deelgemeente, politie,
de werfvan gemeentewerken, het woningbedrijfe11 de SI?O. Dat leverde
een lijstje op voo «n verbeterinssplàn voor de buurr dat i,1 de ma.i(

Met de komst vm eeD Di€uwe distÍictsmanager van het WBR ging het
sloopplan vau tafè1 en wcrd gekozen voor woninsverbetering.
Directeuren van instellinsen in Overschie, verenisd in het Herberg
overleg, hadden het initiatiefsenomen voor een aanpak van de sociale
problemen in de buurt, in combinatie met woningyerbetering.
De deelgemeente schakelde ee,1 extern bureau in om in overleg met de
bewoners een'integraal verbeterplàn'op te stellen. De buurt keeg ook
een nieuwe naam. Landziót werd Zestienhoven II. (De aangrenzetde
buun heet Zestienhoven I.)



BuuÍtfoto Zsticnhovcn II
z.íicnl,.v.n ll wÍd nr hfr rnidd.n lri d. 7*tiser iàren seealise-J í\ ee. roor'
ÍhooL, *n pediso8is.h erpernnetrt 'oo, Iuthotrdens di. nr RorLÍtums. 'olksbun.ten s!.nal ireisaen ilte sl!dor. De buurt krees *n zosehetdr OBS status
(Opbousrot Biiz.ndd. Sn!ÍÈs) o dàrmèe Je b .lritl s ovs her buurGr-
Lrun lmdzi.hr nkL ..n 106. Íatu.zdó,s lan só.iÀl o' .uhurel sdtdr
Het sebledÈ kenme,kte zidl iD de e{Íe decarnià ondu ne( dooÍ.or .on.oÍrati.
vàr Fróbleemsezinnflr. de ruimreLijke rsresatie ar .laiNit vooFLoeiende ÍiBmÍise
rnis e. nr.irle urslunn,g. Dit lltste wàa in de h d sewe*r door
d. buutrb.rolkins zdldi. scdomimÍd do.r fin,lien{wèrkei èèn èjsei s!bc!lr!!r
nr shnd hÈld vair buite!Íaald{s Lanse tijd djÍ.i Beor toesans toc trrcgcD
Irror Lle jrren heer heeft ,le beroLkins v r Zestielho1o II te lukeD sekrsetr met
een !uà orióitrhè èn inrcnsiret wtÈleiae adJadï v luLren, val nutuntnar en
!,ofesiotrele lulp or dicnírÍhn.s li h.L h.sn, un de itrEn nesentis kr,n er
henieuwde ndi.lr voor ler sebied. Dit ' rsr8e de rdmcord. hos. Fdkl.osh.id
sè.ombnÈ{d met eer làE ollerdinssnirau van ear aNrl bsr.on{s or e!}ele cali
mir.lt.n rls scrolsran h.os orseloFn sr,rnninsen ru§en eakele fanilÈs.In rle 1oo1
van 1993 FUd ear proje.tBrocp zeÍi.nhorn .pscÍi.ht ,,.t trls t!rl( lrd gèbied te
voozietr 

'an nielwe positiel€ nnpulsen
l,i 1994 heeli de Soet een pl.n v r aaDpak a rseboden aa! de deeLsemeenk
Or.is.hi.. Als 7.dr.ig !onnr ln intiit,efae oFnnr voor de nritntiefirroep die
n€dio 2001 een posins w$sL om in sa,msÈarlt m6 dè hslonos rii her Eebiea
tot een Dieuw r{betqlan te koNr
Uit: BuuÍiv.rbct.rins zeÍienhove! II, M.tnl larttr .2!01

Èr wcrd ccn stuur3roep gevonnd om een plan te ontivikkelen net alr
dcclncmcr dc dcclgemeenre. \ïonii-gbedrill, tollne, b.rsrss.hool,
SOZr\VC CN S\\'O,
\{t gingcn ondcroch.n Íxt.1. bulut nodig hrd om Lveer rn de liÍi te
komen en ecn nomrlc w;rk t. rolll.i. Als opbousnverker hrd iLr de raak
om Leroncrsuondcn rc oqrniserer over de verbeteËgerda.

De eerste bewonersavond werd bezocht door 27 mensen. Dat t h€e1
behoorlijt.
Als stuurgroep hadrlen we op eeD rij gezet wat e noest gebeuren. Op
ons lijstle stond het bestijden vur achtertand met taalpÍogÍamma's,
opvoedhgsondersteudng en toeleidins naar de arbeidsmarkt. Er zijn
veel nensen met eer uitlcring, kinderen hebben weinis basase en
achte^tand op sóool.
Bewoners kwamer met ardere dinsen: eeD poepveldje, verkeendrempels,
onderhoud van de wonirgen. Ze vonden vooral belangrijk dat de vijk
scloon werd en weer aanzien zou klijsen.
ïjdens de bijeenkomst sórever we de twee lijstjes op het bord.
Reactie van de bewoners op o11s lijstje was: hoe kom È tr bij. s zijn
hier helemaàl .iet veel mensen met eer uidcrins.
Het is moeiliik om daar op z'n momeÍt doorhe€n te prildcn.
lre hebben sezesd: we nemen jullie lijstje mee t€rus en gaan ldjken hoe
we het in elkaar kunnen passen.
lre zijn toen met cijfers sekomen. Dat wilden we eerst niet maar het wàs
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de erige marler om bcworers tc orcrtuigcn det cr icts moc"t gcbcurcn
rrr de rchterstmd. \\'e licter zicn drt ven r1l 120 huishou.l.n. .1! ..n
uirLrerins hcbbcr. Zc kondcn .1er nict 3ck,rc[. Zi rtalrctrlcn zich oo]r
ni.t dar r..1 hxrdcr.D uitlrllcn op school cr rlat ccn hrrart naar hct
sp..iarl ond.B'ir. g,iàt. h Rottcrdam i. dat rum 3 rr Deer rhro1J.cn
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Ooh 'thohn, Soiialc Dicnst tn poiitie tartn uitstnodiild roor dc bt"o
niraronrl cn n Hcnc gro.pj.s praatt(r ne ocr (le situatie. \\:c legJen
ult .1rt hct bclan3Lilh is dit liinJcrcn ra ..n prut.r\piiLàaL.sial
on.lrt zc Jrir luor ongaan mct :ricrc lin,lercn or nicurc roordcn

Ats rdr hDd dr'!! blLiti hoort h€t rll€€n srt lit r..st. ztr ik tegen de Lror
der. Als j. drir kÈer'1emr5 re_st grlr d.r hrrd drt rr.rzegg.n. D.u i\ rrLet
le brgrst lLt r. beiloeltrr.
FIr tutrL.sebmiL( rs !rrli hetl murmll. \'rur 11e tleLr roorltr rp rL
rc-sen rresel,rkc zLtLles. D.rt Ls rlt Lrormrle 9rreltlL. Als ern bctotrcr
mrt een ktrurtte trL de \!ponarlit te.rerr ienurrJ opb!ts1 i\ d( r(u.tle
nrtt rorr', naar 11tuL op'. Zo is Ler nroeilijlt onr illrr,ltrr re L.jge,r

De be*oner Iebbe,r drr goeLl ore, ,ngedaclu el b,j ,le ilerLle berorer
lond zerrler re Jrr ltet goed nis J.u se net cil{eLs rLrreLr geltlrlen en
drt re oot ru.r'r,rt nret tirrl moeÍel doerl

VerbdcrpÍog.trfr nà ZstieÍhoven II
In 2002 r.rd het progÍr nnr BurÍverbÈteÍing Ze*ienh.!er II \r*geÍeld.
H.L plin b.rÍ.!r iatrLil sarorlÈn8Írd. int.nrnLi.s scri.ht op r.rb.tc,iis.n op
ísien, soci l e! econ.mtr.h 1lik. Het !Lr! bourtrooÍ op E.ore rÈÈÈter.ties nr
rle buun zorl let sóoormakor v.n hÍ rebouw Ldnlziór. Je miÈtnrs vd edr
+..ldMh y.or lind.r.i .i ifti6 dic uftvi..i.n urt dr làr(te lvak!.hour net

Èar iuhl r r de roorgëtelde reÈet{nrsu zijn det op korte texnijr E rerltrenn
Vuuit deze g«Ldrte nLht,le or,-lenttunnrs rloor!r buurtw* znh o! hÍ v{d{
.rsrfn6en e. ,nloÍnd.n vrn dè bàvoid fr' het rriweiJor yh hm lLvrliterten.
kdrnn cn r.t dkor (cor borad..iig b.ko,d.ndÍ d. narn nBCD nrrhod. ) bir d.
ult!oe,nrs mn het rerbderplan De ondesÈunrs door h{ buut*dk reauh ear
belx+ijl€ bruE n.tie x,sen bovon*s ar de nr de ruu,g,oep 'eEii8d. p tiral

H.l r.rb.LcÍpr.sra,, mr t.rat !.1is or d. eolsd,d. sóicdo,:
r)Ààndi.ht lror de jen8d (opro.dirs, {ij. tijd, rtrilonl,iLkdirB. sp.clrunrt)
b) \vonnl§€rbetetus íoldeÀoud volh8en)
() vobaenns tRil,ten v.i le wooromsevnrs (veil,{henl. bouwrls, srrrse,
d) vd{.rLtoi !an d. so.Érl c.oror,isch. Fsni. !àn ,,.n\n (wilt. à.iiviterten)
.) vÍb.tm vin d. s..iàI. inria{tu.tru Go.ial...nLr.L.n)
f) v{bratue rD de Leeltmdreid en de tmlteir Íin d. Lruitem rte bebou{lrl,nhr, !fJerhoua sroe. en dot$, verk*rrc ishda).

Lritr BnurLvdÍÍing Zsdcnho!.n ll, d.cl I H.L p!àn. d..l 2 Hct prograD,[]



Nu het op Lle uLtr.oering:ankomt zijn bcrvones (el rvrt terugLror dtnrl.
Een !an ie a.hrtert.Lr i! oproedin.rsondcrteuning. \\,e tr.ter lier o\er
een cu,sus mrrr ov€r biirenhonstcn o"cr'hoc matrk je ni le krnd ee,r
kxnie,' Eén Ían de ouders zei dlt z. eL ccn L«ni.r had. lJri,nr. ?ei ik. dirn
m.et jij koDen lertellen hoe jlj dar aaDpikt. I).n z. hoord.. drr er ooh
i.mand ui buller bil zou konen zntcn íc.r pcdrgoog) schrokken ze
terug. Ik denl< niet c1;t il, l.u dor, rïis .1. r.rcti.. iI g.r nier teger ieder
ecn niln ellende venello,.

Ze hebben een beparld vertÍouwer in mij. Dat moet oolt, anders kom je
nergeDs. lk ken veel kinderen h de buurt en heb al langer contàct met
de oude§. Ze kon,en ook bij me on raad, bij voubeeld als hun ?oontje
iets sepil« hecÍi. Daar lan ik ets aan doen, zes ik dan, maar waarom
heeÍi hij sepiLt en wat? Dar weet ik niet, is dan de reactie, Daar ik heb
hem neteen naar de politie gebracht en gezegd: hier heb je hen.
Ik had nr lebruari dric ouden voor de cursus maar ik wilde ccn Broep
van ten minste zeven Densen. In maart wilde ik beginncn, dus ik moeÍ
actiefmensen amsprcken.Je moet de mensen één voor één aànspreken.
Ik maakte een weri,lssroldertje met een aàntal vragen: raisschien vind je
dat jouw kird teveel wordt gepest, ofdat je teveel onenisheid hcbt mer
je kind omdat ze te laat thuis komt.
Dat zijn Ueine dinsen waar ze "r;ssóien we1 over willen pLaten. We wil-
len mensen kapstold<en gcven om hun knd te begeleiden. Die kinderen
zijn niet allenaal even makLelijk. Vaak hebben ze een srote non.l re8en
hun ouders. Dat loopt soms helemaal fout. Ik spreek zo'n 1dr1d aan.
Naar jou lurstet ze wel, is dan de reactie. Ze luistert ook naarjou, zc8
ik dan, ma;r dan moet je gecn grote mond terug gever Daar hebben we
een nooie cursus voor en jij ma8 ook konen.

Tot mijn grote verwondering kwamen op de eerste bijeenkomst alleen
twee vaders. De ene wilde meer weten over drugs, niet vooÍ z'n eigen
kinderen, maar voor andeler. De andere vader had tips hoe je mensen

We maakten een nieuw€ folder, met duidelijke voorbeelden waarover
we ginsen praten: 'Mijn kind ligt niet voor rien uur in bed', Als ze det
wil seefik haàÍ se\roon een 1od', A1s jc ki,d àlcohol dÍinkt, wat dan?'
\re saveD de folder overal af.
Op de das van de nieuwe bijeenkomst kwam de regen met bauten naar
beDeden cn twee mensen belden af. lle hebben h;er dus zonder nensen

Ze vragen nu wanneer we wat gaan doerl. Maar ik denk dat we het
.tnders moeten aanpaLken en met een koÍ6e uunje rnoeten beginnen.
Dan kun je iets laten vallen oveÍ omgang mer f.indden en kijken hoe
mensen reageren. Daama kan je er p.rs een dcskundige van buiten bij
halen.

159



Ér fordt $'cl ccn cursus roLrr denerj opsezet. Lties. schrtjes en waij$'.
l t ,. l O 6 t : e'
l«ljgcn ran h:tjcs err tchatje\ §:e hebben i,,middels .onta.t nr.t tlfiitis
ti.reA. Ik heb ee,t geÍrel ge1,rd met rle basisschol€i wrxr dc mccÍc
hndeLerr urr Jeze buurt op zrtten er zij wilLen mee doen. Hct contrct
loopt ur het scLroolgericht rnirirt!.hirfrelilL F.rli Arn.[Litcnd willtn Nc
ook in gesprel met ouders.

\\t moeren rot heeL \ïit inrereren ir clc opzct nn oprocdugrondrr
sreunirg. Je hert rlhrkelijk ran medcwcrkirg ru dc ncnscn In rlrzr
wjk is drt heel moelLijk. Nlensen rillcn nict mct dc billtn bloot.
ln de tild un I-rndzicht nocstcn mcnscn nccdoer aar proglmnr's.
Her ras rcrplicht cn mccr bttunclcrd. Nlenscn prattn J.ur nrrt meeL
ovcr. Zc hcbbcn wcl goiJt htrmcrngor aan bcp.rrlle pcrso,ren urr ,1Le

ri d.

In hct progLanru ras ool roorzicn n de strrnlln een ' oorscLool,
mur uit ccn tocts rloor cLr ntrhe ran dc peuterpeelzrlerr bleeh drt
I;n.tcrcn gccn teahchtcrstand hedd(D. Een l]llnul krLn:leren roeÍ f.rrÍ

ll.r
rodis.

Alic huxhoudorr net een urrlitLlrg roLLleLr bezorht door de Socirle
Dienst. Ik lieb rlaalan be*oners posrlele rer.ties op ge1,rd. Na het
ln.nleLrl lLr l!!2 dLrriile| furr..o1r is,ef de q'ilt rret eer lr en lieten
ze her rLlemrrl rudderer. Llet nlrrkte nret ur oíle lrier met zes olmet
lrLrrtig nerrserr rn een Lu,lLooude e,, olze rllemr:1 eer Lrirkerins aan-
LLoegerr. Àlles "eLd goeJgeleurd. Drt *orJt,N rrngepal«.
NIeLrseLr Nor,len doonerLrezen er er $orLt eer tnleL:r roor hen ultsezct.
Er rs eeu co|t..rgÍoef gerornd met de rrersen Qr cLe Socir e DiersL
om te oreiegger orer ce rrrp:k. Ook Je OK brnl< is er bij heLrokl<in
omdat riet iedereer rlr eer cnsu. km _le moet nict iedcrccn richtn3
nerk srurer. \'eler kurnen dI nier. Som,nis. n.i5cn zijn,o Lllri.l .1àr
ze 1,u1p rodig hebber. 'Ze ziln ook bij mij soveest.' hoor je dan
'\\t hebtre. he€l lekker geprut en ik hori nict tc wcrhcn.' Zo r r rouw
is heeL bLij dat ze riet op rerk uitgestururi wordt. Haar kind r rilt cn
ze kan het ook niet I art zo itmand giwoon in haar rar c. Drt loopt
goed en is atestcnd mct dr Socialc Dicnst
Nict icdcrccn * nrtuurlilk blil dat dc Socirlc Dicnr ra» dc dcuL tomt.
Een eentrl 3czinncn ligt dran cn probccn clc buuLt achttr zich ti krij
s.n Ecn "triidpuDr sis dc sloop ran srrr3cs. DruD sc ill.s scdaaD
wrt god vcrbodcr hccti. Ecn aantrl menscn rerzcnc zich tegcn dc \Loop,
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Ë,aluati€ Z$tienhovetr II
De nrtegnle mnpaL *oÍlt a1s positiel oa en. De butrd€LDs rd aLÈnei nnt.ntlÉs die
hrun lrun eisor exfdrnè lrun b,rdrisÈ le'eef w{k trimulsflra en

De Bsnole6 Or8.Dnrie Orarcnle, BOOS, Beefi am dr h.t oprall.ld is LhL d.
opstellnrs van b{vordl riiaeb de Beeae ben onen allxrd m .u!r..xrs rin de uinoe
nns rn soèdè $ !èBndèrd. Dr pohie.of\rltarr lretzeltile
rjl had nr d. sLuureroep §{lli.ht k tdrr -qckd(dr ku..dr woÍdo, nar hfr tirdÍ,r)
'.xr .xralF. en vxn uit!oerms. Àls rooÈeeLd voltt sdroan.t het xalcd 'oo§$.olÍoor kindeEn JE tros mr nar de peurrsleelz l sain Deze sroep bÈelt bir uiroe
nng ureirrddril lrÈèl klÈin ft zijn De eflad beo.sae dodsroe! sins i,Íu$ar na de
p.nr.isp..1za,l. E.n rndcr ro.ó.dd n h.1!ds.hil ru$frr drsefè \fi dr .irÍ;rs ni
de bnurtfoto ianserctr lb!. het arntal ftrkzo.kordo, .n d. Ltr.l1jLr stutrli. (Lntdn
deliih neó$ één {ertzoetende :). lI ha.llart de bsudeline r r de .ijfeE uit
re.ent orraezodt ook.er neeL uitbretle ch(t n rle buur Dorar pL.ur rnnletr(rldvÍk) cn s..d B.kd(.n wordo, nrÍ d. tijdqntrifins e. le beoo$4. doelsroe

H€t draa5alak nr de buurt mo.t nr het phÀpro.ë blijÍ d iandi.It h.bbor en d.

Nid rll.o, d. sGh(Íad,6 m3r ook het iliiltro.e! or ztl n eetr nlrrumnt roor
rÈÈdÍnrsr de bnuísiruaLi..n d. í.un daríoor oidi b.woirr
Te oreFleser i5 efu seslltklar rord de uiNodnr8 rxn d. prosrànnnrpu.L.r o,, zo
het Jusvlak r. vít+oter De 

'oorhoede 
v r bsvonar moet n ordar oidasteund

7.ndft d.z. t n.li.n. Dn lààistr betekenr air soede atuenxnins noodzakelijk n
Lu$ar d.z. roorho.d. b.{o.ds, d. Íu.rro.p $ Je d*lFemeoïe als cgtrseu: De
sevdnt.sitLutÈ moet lrnririen co!.rLe, eonilkL srrdd, ro.r dc ÍÍs.tnlkndè
do€lsrFdr. De mdeÍiri opssklde 1€Èet{iBardi k hie,bijeen hulp zir,1
In dè Íuusroep ^ftei ar iuiÍ. piÍiÈn rond de tafÈl DÉ.oDnuni.atie Nt
d. Alddine BuilcnaLnrk vàn d.ds.n...r lycrd if enre ,fsrinrie ils mo.ilir( daa
Fn. De d.Éieer€ote h€eÍt i seee,er dal z. ri. ..n rast. m.orr.nl4rxn,S rtrlt
ztter maaL rla ze rlesonduk5 todr noeite hebben saronen mec t. {ek.n. O.Lr is
bà,idtuk dxt de rJi\re2igor vin d. ae€lsdneore oohtu d. Íuur!.roep zitten
namcns d. Aldchrg tstu.nruinte

Uit: E aluatÈ ZenEnhorar II s€ptember 2002 s.pt.mb.r2001, Matir lirÍneÍ.

Resultrrt nn de bezoeker is dat 7 vd de 19 huishouder, ,iln r.íre?ef
niir een .ri6us ol rrrr rril{illigerserk. l\1rrr her 1o(rrl rxnLil uilkerlng(
gerechrigrlen in de buun is ro.g.nonr.n. In dc cilÍrr zic 1e nleL LeNg dat
cr rccl is gcinrcstccrd.
Dc Socialc Dicnsr hccii rx,L ncnsco doorgc-.tuurd nIr dr schuldhulp-
rcrlcning cn naar rlc cu,sus budgtttcrins dic is scstart. Ook dit arnborl i.
Or cnchic brccd. om ei t. lion.n Íin h.t \t.mp.lt c mn dc brun.

\\re hebl,err dLle be(oneLsgro.plcs g. omd r oor dc uin ocring ur her

De gÍoep \!one 'br\rond al r.oor nip lont cn is ungcbrcid onr
steiiger ir de schoeren tr \rrrn. Eer raD 

'1. 
deeh.m.r §.cr .toor zirn

rerk reel un wonirgonJerhoud. Hij houdt mli op ric hoosrc mn dc
uitvoeriis. \liir tiik ls onr te zorgen drt b.\'on.rs op één lijn blilren.
Po rvonlrg wordt mraNeLl gelereLrl. De rioningcn hebbcn dubbcl shs

l6l
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se|r'esef en nMr kerz. wordr .Í aans.l.sd
De reronrie Iiep goed ttÍ .in.12002.'1à.D Lrucn tL ldacltcn drt <le

ééf nreer k.ees dii d. rndcr Er ontstonrlen reer enornc schrlLlprnljot.
Ik hetr d. §ijl,r.immuastr gcbcld om ccn b$onersrorrl te belegge[
l)rr mocst rilgcbcucn on rt hct andcn lur,lJ.cn zou worrlen.
Ik bezorg.lc huis aan huis unnodigingcn rooL dc brreokoms.
Lr Laram.n 70 ni.rs.n Dc uinocdcL cn dc riiloaragcr rrr N'BR
zarcn op hcr rrncil. Bij h.t bcgin viLr dc \ers.rdr[Lg 1eg ih de Legels LL1r.

ÀLl..n mcn\.n §ràr al iit. gcdaen is no.tor rrt ze$ur. E .rLs *e lets
z.gg.n Siit dat oP c.D normalc toon Nict schelddr \LoeLren en tierer].
Jc nocnt ic narn. ic strràt.n j.liuisnumnkr. zo,lrt \e rlles leuris
kunnrn opschril cn.
Ih bcgon zelinct tr voorbccld Op numnier 13 l,gt eer groie phs
{atcr op di vlorl Ik ltin ne roorstellen dat de rre ser d.rrÍ iirr bllj
mc. zijn. wrnt d. \L.,er is ret eu" gelegd. Toe,, hrjme,, er meer
r.ooLberLLGn dr aLlemaaL leles rverden geroteerd
Ër *arrn lrtc r.«ldrlirLs rlie rlacliterr drt ze de be*oners sel nee
lcrsrD. Jc kornt er bil mrr rriet meer rl, en "e zuller eenr zjei Llie de
blr r.'Ze kLeilen greLr poot irllrr de .grt,rrd e,r le zrg ze rrilrlriten
Als jc hrlerlr.s leest zre je Loe te\red€rr de rersen zljn drr ze hur
r.erhral hondeLr rloe| ondirLrli\ de ne.srtie!e sreer r::ruit r1e b,jeenkomst
rooLtL§Lam. llet Ls Leel rrrooL om drr zo te zien A1s re riet gerergeerd
hadlur r:r Lret urt de Lund .reloper. 'Drt hebber re goed gedarn', rvrs
hct ri,rctie en d( \'iil iirurger. ItLlereer rvrs telre.ler. de berorers. de
rlt!oer,leÍ er her §'BR.
Lel llerne moerte. 'rnLl ik. Orndat il de mensen ker ei iLr ii de,e
buurt eeLr "eLlp1e1, |ó hn ih direct rergeren rls er iets rrn de hrnd is.

De womngen worden na de opknapbeurt verkoót, in maatschappelijk
gebonden eigendorn. De corporatie doet het onderhoud er g.rrandeet
een p;js bijverkoop. Veel bevoners hebben hun huis gekocht. De koop-
piÀ is zo'n 85.000 euro, afhankelijk van zelíaangebrachte verbeterinsen.
Als mensen niet kunnen olwillen kopen mosen ze blijven huren.
De verkoop t een goede zet geweeÍ omdat eí nu zelfs donkere meosen
in de buun wonen. Een tijdje seleden werd nos een huis in brand ge'
stoken waarin een Somalisch gezh had gewoond.
Ik l,en daar bii een bewoner op teruggekomen. \íe discrimineren nict,
zei ze. Maar je hebt wcl cen Somalische gczin uit huis sepcst, zei ik.
Dat is niet waar, was de reactie. 'D;e hoofddocL lwàm allccn nu en dan
kijken, maar er woonden allerlei andere figuren h dat paDd.' Bcwoners
haddcn gcmcld aan dc politic cn hct WBR dàt .lc woning wer.l gebruilt
als postadres voor 37 raensen, maar daarop werd niet gereageerd. Toel
namen cle bewoners zellmaatregelen.
Dc nicuwc bcwoncs zijn Antilliancn. Ecn Artilliaansc vrouw bracht
laatst haar kinderen naar de kinderclub. Toen ze weg wilde gam riep een



v,ouw uit de buurt tesctl liaar: moet je geen kotÈe. Het zijn typlsche
mcnscn, maar ik 6e et hicr edrt van.

Dr rerorrti. L bltni,r l{Jrr eLt ltet \\rBR heeii geld besclritt»:r gesteld
roor ftu iir\r. LIet moet eerr lèesi loor be\oner\ "orden, nier voor
bobo's Drt Lo,rdcr de rrtrrser "lr de be'"onersgroep ooli. IUrirÍ 7e
ronrlor dat Jt a.urrner roch "el n,oest korrLeLr ",lu iie hri \eel rooÍ
zLjLr hezeLr gelad er ']let z1n h,er geen n,rltlelilli iiefiei'. Ili Rooden
burg, <1e LIcch.r.lstoLz,tto u,:,esr ooI korneLr onrr],rt hlireel ,ad
seJrrn.
Ih ruxl Ler heelsterl drt ze die rrersen torlr oot uitrocLiger.

,\1s berorer; khgen zeg ik nrl<. bederk Lrelke llrsen lullie wrrdt se-
bocLer om rtonLlt te l<omen Errorr{ reeL gemreíe.rd ro.r ..n kl.in
"ilkie. EÍ n,oril Írr setreuren ir cLeze rllk. mrrr tr zljr buuaer ln
(\.eschie riie het eren hrrl nodis hebber
Ik rlrrl l,et leul< on, te doen en ik hou nn de7e n..s.n On,,e 7rlsen
drt le er bij hoon ls orerdreren. mur je sodr (e e,]<end rLs .teg.ne diÉ
hcL voor her opnrimt.
Hct negarierc bcr[1Qn .1: buurr i. ricr n,dscnrr H.ri,n.roin.i-
scn in Orcrchic zicn rii uit'hct dorp kont H.t ij §.1 .cn stuk b.r.,
s.rordcn. D. polni. .n dc huisnicc.tcrs lopin dtr, .1c r.ijl Ook dt
dcclgorccnrc rlurii binncn rc honcn. .lr q. in hct rcrLdcn nicr zo.

Ais h.t Y'BR llaai n Nill.n r. h d. bLut seen trrlcn .rrn srnrnlcctl
atsprrkcn Drt dcdcn wc ccrdcr n dc Bccnhgcr cn Àmcidcrtrat. Dur
ging hct dc uirt in ondrt d. Uats Scr.nor.crd r.rdcn, neer sc prlkcr

Regels afipreken
In htt beuorcrsgroeplr artivrt.itcn doen ti.n Drcnscn ntc. Zc orgini'r
rrn dinscD loor findrrrn cn rirners. Àls we ccn gLocplr hcbbcn dic ict.
,!il sran Í.c dadmcc ad dr shs.
IL zc,rg dat eL rieu"r nenseu b| komen. Ook mcnscn d,c allcin zo nu
eu rL,, ut rulltr doer.
\tnler n er p er loor zor.geu rlrt ritmlrnrl dr b:as is oi ren rooLtLrllcr
rol tLrrst §ls be'"oner! ieLrlerr der ien,,ur<l een uLtzorrlcmgspositit htli
*ordr llr rloodgezrLegtr [r rnoet l)Lrt remlrl opirrur <lLt zcgt dar hij
Let *el Lrgelt. Ih Leb rLr ielere stlrt nrrnseLr drc ili [ur aan.pLehcn on
cLingen roor elLur re 1rilgen. Dlt 7in de srillcL. lvLrL bLj een buefjc
zet ik alrijd miln rln rls eerste. en drn de mde,e LumeLr. Il zet er ool<
nrmen bij rit rrcLere stnten. rvrnt drn heb je rLrr meeL nrrlen or Leb re
ninder risico clrt rrensen rihkeLr onr,lrt ze eeLr bepl[k peLsoon nirt

t. ., /. I I h "l
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kan. Ah je mensen goerl kent zeggen ze het ze1íwel: 'Wat heb ik nou aan
haar, ik heb ecn hekel aan haar weet je dat niet dan.' Ik zeg dan dat ze
toch wel soc.l is h dit ofdat.Ja, dat t dan wel zo.'Maar ze is zo stus.'
Dc mensen zijn mar buiten één geheel, maar naar binten zijn ze niet
zo saamhorig. ledereen weet ook wel iets van iemand anders. Het is een
helc hechte woongemeenschap en ze weten te veel van elkaar. Yeel men'
.,n,j-ou.rd1, ,e Ln el\..Í.1'n o", i-e I rg opp,*.rr -,: rezegt
over iemard. 'o bedoel ie haar,'krije je dan te horen. 'Dat ts mijn

Veel mensen wonen al lang in de wijk, vaak meer dan 2s jaar.

Ooh bij het opzoomeren neen ik hct nitiatici eu rnrg n,ensen oi ze
rlLlen nree doer. Als hct ccnnril op s:ng is brerdt 1ler Tich ot eiB.n
tuiclrt uir. \hn het pl.rrtscn van hcrtbomer rrn OfToofirer i\'lee mak.D
ze een groor lieí nr.r ccn hcrstnian. ftn auto met nuziek, hmpionncn
elu D€ze l,ewoner! Íindcn hct prachtig aLr lLrderef iÈ,s doei. Daar zijn
ze lreel trors op. Zc stoppcr ze oolleel uoep toe llren lrte:ronlcn zc
uitgeschol1en en vallcn cr ]dappen. Het L\ heel oeilijk om drt er uit tc
lvijger

\íe willen geeD open ontmoetirgsplek in het vroegere buurthuis. A1s je
een open inloop organiseert ber je de ereep lrijt.Je moet het àíbakenen
met een aanbod van geridrte activiteiten wànt anders nemen de mensen
i-r zo uee o,.r. /. i|, .el mond s, \u ,oFre. /F,oF. pn.ï n8 \ J

gen aan r j en kan ik sturen en beslissen. DaL is in deze situatie nodig.
Àtr.lers neemt een kleine groep het over en worden anderen buitenge
sloten. In de activiteitergÍoep leidt dat tot onenigheid. Bcwoners nemeu
hun Íàmilieleden mee en wagen geen anderen. Om het goed te iaten
tunctioneren moet je de touwtjes in harden houden.
Bewoners zorger zeifook dat bepaalde dingen niet sebcuren. Er zijn
strense regels voor het gebruik van drank. Er kornt seen dra* binner m
het gebouw. Daar zijn ze heel alert op. lk heb gczes.l dat de activiteiten
stoppen a1s er drank wordt gebruikt. Mensen lornen huD grenzet det
meer aangeven als ze gedronken hebber. Ze dagen uit oI gaan vechten.
Dat wrl ik rriet. Dit plan moet slagen en dat ltan alleen a1s je met elkaar
regels afipreekt.
Beworen die hebben meegemaak hoe het vrocger Íàut is gegaan realÀe
ren zió dat het goed in de hand gehouden moet worden. Het is fout
gegaan door drank, ruzie en íamilie. Dat moeten we niet weer hebben.

Voor strense resels heb je steun nodig in de buurr. Op je eentje red je het
niet. Ik overleg ook met dc stuurgroep, maar in de praktijk komt het op
mijn schouders ner want ik ben de enige weÍker die hier in de buurt zit.
Je rnoet de regels soed vcrpaklen, het goed onder de aandadrt brengen
en er over praten. Het saat nu a1 bijna drie jaar goed, maar op een



bepaald moment ltorat er vast weer een kinh in de kabe1. Dan moet je
heel soed scheiduechteren en de puntjes reer op de i zetten.

Voor de zonierakantie was het zover Er stond eer groep boze bewoners
voor de deur. De parkeerdrempels waren aangelegd op verkeerde plaatseq
aan het begin en aan het eind van de straat. Bewoners eisten dat de
drempels onmiddellijk werden verplaatst, arders deder ze het zel(
Ze wilden niet weg voordat het geÍege1d was. Ik belde gemeentewerken
maar die zei dat het et arders kon wegens leidingen en de riolering.
Gelukkig kon ik de portefeuillehouder te pallen kijgen die een uur later
irl de wijk zat om net de bewoners te praten. Het is opgelost door een
aantai drempels extra te plaatsen, in het midden van de straat.

Vanivege overlast stelde de deelgemeente een harsplek ;n, de JOP A 13.
onder de Rrjksweg. Ze dachten: als we één hangplek maken dan hebben
we het. Maar je kunt niet alle groepen bij elkaar zetteD, dat werLt niet.
Omdat je onder Rijkswes uit de regen staat komt er we1 een sroep jonge-
ren naar toe maar liet is eigenlijk geen goede plek want je waait er uit je
ja§
Bovendiel is het uit het ziót en dat werkt niet. _longeren willen gezien
worden. Ze gingen verderop staan, tegenover een benznrepomp. De man
van de benzinepomp is daar blij mee omdat hij minder gevaar loopt te
worden overvallen als de jongeren daar staan. Ze koper snoep bij de
benzinepomp en hij gafze een prLrllerbak on de romDrel i[ te gooien.
'Het zijn mijn papiertjes die ik anders moet opruinen. Laat ze dat z€lf
doen.'Hij kent enkeie van die jongeren en duíi ze aat te spreker.

De groep jongeren en tieners uit Zestienhover kot éér keer per de week
in het zgn. CAS gebouw, een wijkcentrun, tereót. Een aantal geeÍi over
last met honkebonk-muziek. In het CAS gebouw kunnen ze inteÍnettenj
darten, muzjek luisteren enz. Ze kunnen daar gewoon hangen, nlaar dan
binnen. Maar ook daar gaat het niet samen. De plek is nu overgenonen
door Marokkaanse jongeren.
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Jongeren aanspreken
Er zijn vijfjongeren in leeftijd van 18 tot 24 in de wijk, maar ze hebber
wel veel aantrekkingskacht. Iedereen komt ook altijd mee de wijk in.
Verder zijn er nogal wat oudere jongeren boven de 25 die zich overal
mee bemoeien, maar er eisenlijk nieimeeí bij horen.
De jongeren uit deze wijk hebben een soort voorbeeldtunctie. Als ze zeg-
gen: we gaan met z'n allen karten, dan gaat iedereen karten. Misschien
zijn de anderen bans voor deze jongeren en doen ze daarom alles wat zij
doen. De groep uit de wijk I autochtoon- Verderop bij de Abtsweg zitten
Marokkaanse en Bosnische jongeren.

OVER§CHIE, ZE5TIENH']VFN



1,, 2002 werd ecn 1..g b..lriilspind. hct ZcsLo puri, .:thLriLt Joot lorg+
ren. T\ï.. ou.t.,. \l.rchkaansc jon3crcn harlJeu eerr plen,,,geJierd bil
rt rlrclsinicntc roor ccn iongcLcnccLrtrur. Zc hebber drt rier rlgerucht
cn hrahtin hct pand. Dat lcrcLrle retl orerlrsr o| rooÍ o.rroi.nd.n.
Dc dccl3cmccntc cn dt NIE .{r.Fen toen rrr. Zoier, 1,oon eigenlilLr nieL in
Orcrchic. Hct was hccl h.iiis Urr prore\t tegen de orrruiming (erdcn
rli ruitcr mgcgooid 1.1 dt dcelgcmeente'oov,ner

Ne rlt bezenng "trLl eeLr uan l longeref opgeprtt. \\rat ik jimmcr rind
n dat r1c jorscrcn uLt dcze r1l de schuld krilger. Flen arnt.ll ionscrcn
ror hicr h.eti L1lee gedrrr, rnirrr het oleÍgrcte deel hram rin cldcr-..
ÀÍ.r.u rn de kr.rnr Ílr 'Trrrgeren uit Ze;tierhoien opgcprkt.

Ih rrs betrokken bil eer oveÍ1eg met de klndtrbcsthc,ning ortr HALI
srLrlÈr. Srmer mer de í'en Írn gemeentewerken mocrt ih mcrLcnlcn
o'er kLusser dle ze kurren doer. ldee ls dar zc zichdriir iD d. Í.ilLt aal

11et is rel goe,l Cat ,e kLLr$ei doen ii .le wijk .n h.lp.r Lril knr.lcra(ttr;
teirer mrrr er loei rvrt nrll betret rieL bij gczcgd tc ro cn dat hrt is
,n re rrrd mer 7esrc. Ze hoerer un mi ook ni.r lar di. \.n.n aan.

Ik Lrtn enke e rin dir longcn;. Dat is rns h«l trl.,t Ecn loDËrn 1!n
sescheiden ourlos dic niit bii zirn Írd., cn nict bil zijn nocdcL nug
roren. Hil ziL op dc sLocp mcr ccn phstic tasic. Ik har ne roorstcllcn
drL hij dcnkr: ir dc Zcsro zit il< lcl<l(L §arn. Drt hij drn nríloer ner
dc rcLlcr is nlLurlii nict zo'r socdc zct. nnL daar r hij nu zclfool
ur ore,tL,igrl. Hij kort nu i.d.,. 1Í,.D,Jisnl.Ldis rriscn oihrr $rt

bord t opl,an-qcn mcr 'iLi \.,h hi.r n.s.n\ Jr Zcsro.
Er ziin 00L rnd.,. ionsc,rs bil, nct tin 3Lotc bel. Dan Jcnk jc r.r1 etus
ik zct jou nrldcn n Jt riil nirL. 1c hocti niets te Joer en JIL JleeLt
mrar tc staan. Ën rhn nrg jt aan.1r menscn ventller r.arrl»r 1e dlr
stut. Voor ÍNmigcr hclpt zoicts mrschicn. n r riet l,ooÍ ledeÍeen.

Ecn aantrl jongcrcn lcccg hogc taeL(Ínil.r, tot 230 r!r. De !rt.oel1rg
licp nict gocd. InndcLbc.chcrnng ondcrschattc dat etr rmtal jongeren
r1 tcn hccl JoslrL harl. Zc mocstcn iret plcin r.rgeu roor htt begrr rlr
.cn rïijlÍè*t. nààr zr bLrror daar rle Le* "m Llc rlag roLr,llLrrger ner
vricnJtn or comnentaaL lcvcrcn Er ortstonlerr ooli rontlcterr de
sro.Ir mt iolscr.n di. r.ooL hrt ccnt n Llt iöur "rrtrr gegaaLl Ouder
mrLten zicli &rLo'eL zoLger. De begelerdurg "irs l,et;tr,lt genoeg.
ILr licb rle reusr] dt irÈel,rpetr tien rrrr ers Tier \enrJÈrÈn. hr l,et t esii
rhL:ht ih det ze rnonLlLger ge*orrlen *rreLr \larL ze z,jr ook.,greslever
setonlen. r1r 1.r.rlgebLu,l b,j roorbeeld
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Gisteren rvas hicr buncn ccn tnorn krb l. Ik *orrd te pnter nret nree
'llliser.n', lln 28 cD 29 iaar. cn iL( yroes trir er a.rr de l,:rd us. NoLr.
drL is Spccdr'. zci.len ze, h1 r.erlt ur ecr lrotorzrrk ir de buu-t.
lh Li.tr h.m al \ueiz\r Scboorte, du ,1r girg rrr: buiten. \\lirr bcn c
m.c trczls. vrocg ik mo.t ie niet ÈeÍken. Ik hef arr het rerLr, we, z n
rcà.ti.. iL b.D dez. Dotor irirn het testen l\1oet drt drn in een woon(ijk.
rrocg ik. Nou ih dacht Ll.sr even lrrgs onr te kirken oi er iemand ii,
rcrs.. e hir. \ritet je nrt lk s.r doer. zei ik. Ik gr rlie motorzaal ctns
crcr btllen on te zeggen d.rt re de rirt oil.eilis ,naakt. \lu, lo\.. z.i
hij. ih dor toLÍ 1ners. le Lloet ook niers mrar ]e zeL dc hclc brurt op
stelttn met dre pest herne. AIs je een molor nroet untcqcn rloc ic drt
nrar op Lret bedrljrer terreh. Jr José, so€.i losa. .r r.s rer hil
Al5 le herlr irr,lfreekr blljkt diL hil hccL gczcslirk is cn hclcmml gccn
grore bek geeii. Nhrr niel ieder.cn durti hcm ran tc s1.Lchcn. oulat hij
op eer notor zit en krbixl ,nrikt.
Niet aldle jorgeren zijr rrr.i.i.i, iràà, lc noct zi rtl ransprthri tr
§ilzer op wi( ,e rercorzaLren. Je moet dat dotn op co nanicL Cic zc
kuLrnen irtten. Als ik zoiL ziggcn. plcur orr. zel hil .L.nI.n: .lr r! rrlt.
Ot een gegelen nronenr \ï..t l. s,.l ho. i. m.t llngtrcn als nllrlu
moet ongarr. Àls zr nct ccn grocp z!1n rordt hct rog nocillhtr rot
drn lilei ze ,ich door..n 1iotr\ ni.r \'.s!rur.n. Bthahc als itnanJ ur
de groep 1e kcnt. Dic z.rt .làtr: loor dat niltj. Si.xr srl scl \rS long.Lr\

Je moet jongeren wcl anders benadeLen tlat vroeger. Ik ben niet voor een
cenlum mct cigen beheer en eigen regeltjes. Ik gul het ze van harte,
maar dat werkt nict neer. De tieneractiviteiten in het CAS gebouw waren
goed gcorganseerd. Er solcien duidelijke Lesels, je had een pasje todig
en je moest betalen voor 1toÍiie. Maar die regels golden alleen voor tieners
en nict voor jongeren. Ze zijn toen ook voor tieners weer algesdrali.
In de hele maatsóappij gelden regels er a1s jongerer daar niet aan
wennen lonnen ze later in de maatsóappij ook geen plekje vrrden en
willen ze alles gratn. Met regels kun je jongercn ook verantwoordeiijkheid
geven, oolt a1 is het nog zo Henr.

Laatst dL:aidc iL< hLeL n rle rijl "tcL eenr eor llnderclub. lrer 2-r lrhde
rer cLic girgen lorutstltr eu pl.rkkeu Onr ou ' ,roL drie relL. fLL girir
s.€ oprunnei. Rrrctie $ls: opLuimer. |oe zo: h. oprurmen. zer ik, ik
heb die rotsool rriet.semlrll Ih ru,m rrll eigen :ommel op er tLrllie
Lumer de Lest op. lLj doet lu eLr lLj d.r. Ze grDge,r meteelr treTig e,, llii
or.er dLie rLes rlles opgeru,md. Ik gri ze eer p1ri,r,p]e. nur je n,er rltild
l:,lreLr ".ar de rerctie. Nee. zei ik. nrrr opruiner kurnei ilillie,ell ook.
le moer kndeLen en tiereÍs lenntwoordellikheld ser.er. Iorgerer hebber
drar,r eer blinde rlek er lrter :lles rchter zlch liggen. D.rt kont ook
orndat her tienergebeurei ls ri-eeschJi.
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Sportàctiviteiteu i'orden georganlseerd door Sport & Recreatie. Dat gaat
over het algeraeen goed. Ze werken net twee begeleiders per activiteit,
en dc coóLdinator Í bereikbaar a1s het nodig t. lk loud als opbouw-
werker cortact om dingen te kunnen signaleren en ik organiseer ook
sezamenlijke activiteiten. De bonus die jongeren lier in de wijk krijsen
als ze het sebouw netjes houden en de ronmel opruimen bij de ]oP À
13 wordt vaak besteed voor spoÍt:rctiíteiten.
Bij een spoÍtinÍuifgebeurden dinsen die niet door de bcusel l«urnen en
de sportleiders, mensen net een ID baan, wer.len bedrcisd. Ze wilden
eerst geen aangifte doen. Ze zelden d^t ze he| zel{ wel zouden oplossen
en ilat ze niet bang waren. Mrar het gaa! eÍ niet om ofje bang bent. Je
moet duidelijk naken drt je bedÍeisinsen niet tolercen eD dat je srenzet
trekt. Ik heb ze er van overtuigd dat ze naar de politie moesten gaan.

{1s 1e ee,, oitwee jongeren [enL kun jc zc ransprcircr Ecn grotp:ar
,rrek.n is hrníiLLe moÉililk Ik dcnk ool nicr dar er curusor zirn voor
her irnspreker ur goeper. Er ziln ook gccn mcthodcn om mcnsen cL
toe re dwirgen groeper ern te spreken. Hct zn nr 1i. En Lct r n:ltcIlkcr
:is 1e iemmd eer bcctlc Lcnt. Durcn is hct zo bclangLiik on roL\r:senen
zo rLr er drn te l-.clckkcn bij activ;tcitcn vooL iongcrcn. Srmrn nlr
pairtbeil rvDr r.rr is cr nooicr roor jongcrcn dan ncr rtri rpuiten op
mensen die ,rudc: ziji du jij E, ziin hicr n dt vijh nL: coDm.trondrn
§rrr longerei.i rohrr$cncn hunncn drrtcr

Sind; kort ir cr op rrijdag ccn ticncrrvond in het -qcbou" hier rn de "1kZo'r nrinti3 ricrc,. uir .tc buun l«rrcn taiclrtnnixcn, trfel"oetbrllel eLr

nu, muziek lLLirtcrcn Jons.Ds .n nctrl.n bii clhaar. Het Nordt Fedralid
do.r rriilrillis.r! cÈ ih h(rr rc3c1matig hirLrcn. Ze bctalrn ééLr curo r ze
kunnen drcc krijgcn
M.r d.,. sn,.p sil ilt J. rLuing .loor roor hct'conÍli.t rljbe§.rrs', eeLr

.ubus onigaan m.t rgr.s'ic. Hct luktc niet om drt te orgrnlsererr i het
CAS gebour cn nu rloen rt het hier Ln dr rLijh. IL ken de groep *rnt
iI bcn ooh nct zt op zo:reLhamp g*r.eev.

Dc rleelscntcntc liceii jorgerer echt rn de hou l.ue| Írrr H,er i. de
rÍiih \Íàs ror Nnnft \ oor loIs.r.n. met trtehoetbal en een biljrn. en
nct socrl behteL en begek nrs. Drt is segbezuurigd. lLlosofe 

'v.rs 
drr

het Diet necr norlig rus onrdrt dt menser uond,ger wrrer geworden
en rlles zelihorrleu
Dc rlerLgemetntc heeti llLes rtgtbrokeLr en moet |et nu weer opbourer
Dll g t nlet éé1r nlee dÍie.
Ook de SwO lleeri Íeken l;ten.rller. Ze hebben Doelte on jonseren-
*erliers te vinden. \bor de begeleidirg moet je mensen zier te rinden
die wete,r wrt ionseÍer nodig hebben en hart voor de zIk hebben.
Je ziet op veel plrrtser d:t werkers het niet ur kmren.



[.e,r mogelilkhcid is mrschitLr on eerr "eLkeL bij te ]rten staan door ctn
beL'oner. Ik ken hi.r xr.lc {ijlt enlele nlerre,, die drL heclgocd zoudcn

Goed luisteren
Je moet a1s opbouwerker heel soed kunnen lutteren. Voor somr ge
mensen is dat moeilijk omdat ze sraas zeltiets willen doen. Ze vullen
dan zelfdingen al h. Als mensen mrar één dins vertellen zeggen ze:
o ja, ih weet het 31. Laat mensen ma?I ruÍig ve.tellen dan blijld wat eÍ
precies achter steekt.

Er ziln xr deze buLLLt leel merser met poblcmcn OLrdat ze nrl
Lrcnrin ur \eÍrouren komen ze bij mil nur il< bcn natuurllh geeLr

maatsàrppeLiil weÍkÍer.
Etn rLou'" lonrt bii me omdrr zc g..n nn(omcl hccti Hairr rllan flro€t
zts r.ecl zinc,r er ir cLie periodc stopt dc bctilnis. \rerclilLrDdr lfdelnl
ser vaLr ,le Soci.le Diei.L blilken hns. cll<raL hccn tc weLhet slLrloot
re roLrder seld 7il. Ze herii nu ccn huuLachtertanrl.
Het is nr zulke geullen ,roeilijh on jt btmoticni te bepe,keo. Ilet rs

o,,rle,deelrrr miln urk on ncnscn ooh nJri,lutel te ondersteLLnen.
rn3ar it houd geen sprcchuur. Dar sil ik besillt Drt, \'tÍ dln ko en
ze rnet rlles rrrr mr roc. À1\ dc lam.lL.n oprn zrxr mag iedeLeen op de
deLrr bonker er dan lcg ih rllcs nter r aar ih nre bezig ben er r il ik

Behalve goed kunnen luisteren moet je ook heel creatiefzijn in het aan-
dragen van oplosingen en dingen die mensen kunnen doen om steviger

r Lr n ,.ho"." ,, .,.,n.1c r oe' b.uo e. l-nre'
veren. A1s ik zes dat ih het allemaal niet red omdat ik zo veel te doen
heb staan ze op de stoep om te helpen.

Verdcr moet je als opbouwwerker goed kunnen netwerken, naar deel-
semeentc cn or$nisaties die in het geheel zouden kunnen meedenken
en meewerken. De deelgemeente is de trekker van het project buurtver
betering en voorzitteÍ van de stuurgÍoep. Er is niet echt een projectlcider
Ik ben nr de praktijk coórdrnerend uitvoerder. lk haal de mensen bij
elkaar om iets te kunnen uitvoeren. Om dit werk te kumren docn moet
je zeltitandig kunnen opereren.Je moet wel zorsen dat je die ruimte
hebt.

Je moet ooli iruiót hebben in het huishoudboekje. Als er maar honderd
euro in komt moet je niet meeÍ uitgeven. Dat gart heel vaak mis.

Bij de ontwikkeling van het plan voor de buurtverbetering was het mijn
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rrrli om de rneLtsen te rno eren rn(. te doer eD nà.lr d€ bcrïoniA
.rroldel te korneLr. Il1i.b r1s roonLàar<Je gestelJ rht ih als opbou".cLlicL
eer positie rilde in 11e bLLuLte:rrprh err in de str!r.i.roep. It sr nier nnjn
keinl. nn d. ÍilLr en niln cormcten rer bestIiirkrlg stelltrr ulr eerr
errem tureru rl; lk rier betrokker ben b,j Je o|r'villel,rrg raLr het phn
er bil de uiti oerirg.
Ik ziL nu in de .ruÈ.groep .n heb .rls opbou\(eLlrer ee| ,ol rr de uLt
vorring gck,cger m.r eÉi in?el rii --r00 xur rooÍ eei reriode !.rn I r.raL.
Ik zit nu nrcc de3en in .Le wÉÉLr ii d. buun zodJl it bereikt.r.r ber.
Ik hcb ccn krmtrtlc in s:brik seio,nei in her grbouw IieL in de buLrÍt.
roo,loPis Dos z.nd.r r.l.aoon.

81 rlt strrt ro hct projlt btrurt\'.rlr.t.riig krees il< een nieuv rlm
l. p: ,lt-
Opbou\rtrk { \o.iaaL .ulturrcl (crk $'crdir in d. jrei 9l roor een
srror lrrl sr8b.ruxrisC. Opbourrcrh rcrd rtn.ris.n do.r'be(one6
onderriL,Luls' Jit olnlmchtcn uinoc,t op projicLb.ri..

\lilsrllgersorgrnLrti.s zo:ls rlc bewoncrorgrni:eti.. .lc lurks. \'e,eii-
s,ns en de NÍuroLJrrIn( rcrtnigng. rverdcn rcrzclts ndisd cn mocsren
zeliltn eigen .rrtLvrteLtcr organrcrcn. Zc lacgcn ccn budgct raanoor
ze eer rrnrl uLer huuren nkopen r.ooL adrlcs bii htr op.tcllcn ven een
begroting er subsLdLerrnrLrscn. DranooL r.oLd il nrschuurd.
IrJirlduele IuI rlot rl dtràrbij. A(tnir r.n orsàniicrcn bcwon.r ?e1]:
.Àllern loor t,errer err jonF.rra (ti1 Í.itco xr hct CAS gcbour is nog
f Íole,5ionele be"elei.liLr.

Budgetter roor berorersprrticLpatie \.ui lkt §'BR SaaD Daar d. Huu.
de^raad, die drrn-ooÍ d. oDderlteunns k r nihuren dr zc ..orcn.

ILr ÍerLr ,lndi 1976 h OreL!.h,e. Ih beson .115 \ ril\'llLis.r in dc p.ut.,
.pccLzarl. l)rrmr rverd ik feL,terlerdÍer ír lindcr(tdster cn dccd iL
de Socirle ]\crden,ie. Ik leb ille *erlsoorren (locrlopcn: ticncmcrh.
iongcrcnserk, rolLusenenrerl misriutren"erLr
\:rcu§cnre1L (as heel trehrsÍiik our yrou§.rn urr hL,i\ re hiled en z.lt
rc lrtcn bcdirken mr ze zouden rLllel doeu. NLet rllror Nericdandsc

ook Turl§e en \,lrroLJrll.lrlse. Toen dc rLourcngrocp gccn
ondcrstcuning mctr kreeg h.b ik rret re .rigelproiten lrt zt ccn ochtend
n hct gcbour hur grocpr. kunien doef. lr Lu,1 :rinen ze liet gclourr
op. Ze kunncr ook bil nil terechr a1s ze rLagen Lebberr

De bewonersorgrisatic heeft ook geen ondersteuning meer. Het bestuur



ran de Berrcrc,. Org.uLisrtie O'.,s.rnr. BOOS. t,ccii rtel moeite onr
hct rllenrrl in gor,le brnen Le lcmcn cn is oot erg ontcrreder llll dc
BOOS is treho.iti ln Lrmrnd narop ze Lurren tcLugrrlLen er dic .ic
hrrrtkr llicdc vcrgrderirscn uLt.chqii lr h.t b.Í!'rr. mel e.ndui
ielijke rscndr. En rlie hell-'r bij dt rulrse; trr mocter "e nlr kikcn,
t,rt i; er beLrngnjh,r Ore,schir. tlL noeren rc ons ,rree bezis hou
len Fen bc"tuuL rrr rihilliscn hu,l.,r,,ieL zondcr on,ler;teuiirg.

Orirngs kram Le rrd rar rlt Àl.rLolkaansc 'cLcnrgLlg bil Ji l-'croners
oÍsinijrti. oD .,r l,il een biietnhorrst rildc bclegsel. Drr lug iI arr
de BOalS, rrt girn lulLi. .laar Lree doen. Ant c,c,rl *:s drL zc itn
ruimtc haJile,, geresen'ctrl err dit lij zeli dc brielles hrrl ron.ls.Cetld.
\?,dcr ded.Lr ?e ii.t!. rant hLj *i1de dir erond. FIet geelt ir ccr roort
blolt aar d. 

^b,í1'.s 
Íaar lt \\rBR icts ril gaar doen. Er is ook or.Lla*

ran dnri.!hoerien. Ècn bcroner ult zo n buurt ,le iets *iL moct 1c liocs
tcrcn. Jr rno.r m.t h.Dr frrter en lrgcn vat hrl "i1. rvelkc puntcn bil
§ii be\prrkef. ol cr liulp nolig i,. Her cnigc dat de BOOS doct r rer
gedcLLuimte rrnbicdcn Drt is her orprotisiorele. drt zr nict op
insprurgeLr op zo r inrutirt Nu h.b l. grot. L(I\s dr1 h.t dood looPt
cr rlrt deze nrn dcnLt Jrrr gr il< nict nttr heer.
H ,,,
Àls beLrorer;on.lcrteuLrtr lan r. ill.or .lmgelr doen in oylLaót. Je zou
vàL1uLt het r€tulicr. oPboLxrierk d[gtn dLe 1e srgir]ecn oohmoeterr
hulLrer opakkcr cu utt'oeten

A1s rlr ru iets signalerL rlk ik in ccn r cnrlurie po,ltic.lc noet jezela
tige,,lilt in dc ctihge zetten. le sisnalccrt rlrt,et; soe.l zou z,lrr.oor de
rljk er rls rnrLtrn drt nier zicn nott 1t u , rro: zo,s.n Crt r. ILet !'el
zien. I]igrnlijk zr.* je: d;r zouden 1ulLie teLrs noeter doin, en drLr moe-
ren jullie mil cLaar r.ooL huren. Dat g.,.rt tocl, rier. Hct is Jrt ze rnir
goed k:nncn, cn niet zeggen, rleer kc»rt zii weet
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4.2 Overschie, samenvatting en analyse

Beeld van ontwilkelitrgen in de wiik
De situatie Zestienhoven 1I wijk afvan de eerder besóreven wijken
omdat het een klenre buurt betreft met louter autoótone bewonen.
Het buurtje, voorheen Landzicht, bood vroeger opvans en zors voor
sociaal zwakke families. Het was een 'woonschool', een sociaal-pedago
sisch pÍoject voor het bestnjden van 'onmaatschappelijkneid'.
Veel bewoners uit deze periode wonen nog in de wijk. De gem;ddelde
woonduur is 25 iaar

De bewoners hebben in de afgelopcn decennia sterke wtselingen mee
gemaakt in beleid en bemoeienis var de overheid.
Tot be8in jaren 90 was er een intensieve inzet vanuit zorg en welzijD.
Landzicht was een OBs-project, Opbouwerk in Bijzondere Situaties.
Nà bcdreigirgen en seweld troklcn hstellingen zicl in 1992 tcrug.
Het OBS project werd beëindis.l en de coryoÍatie kondigde de sloop

Overheidsfunctionarisen en politie gingen de buurt mijden en o was
geen controle meer vanuit woningcorporatie ofsociale dienst op post
adressen en illegale acriviteiten- 'Het maakte niet uit ofje hier met zes
ofmet twilltig mensen in een huis woonde en of ze allemaal een uit
kering hadden.'
Bewone$ namen het reàt in eigen hand toen n;et werd gereageerd op
meldhgen van overbewoning en postadressen.
Sloop van de buurt stuitte op verzet en herhutvesting leverde proble
men op. De coeoratie zag daarop afvan doop en in 2000 werd gekozen
voor renovatie met een daaraa[ gekoppeld 'integraal verbeterirgsPlan'
van fysieke en sociale problemen in de wijk.

Cijfers seven een indicatie vat sociale achterstanden: ruim eetderde van
de huishoudens ontvargt een uitkerins en een kwdt van de knderen
gaat naar speciaal onderwijs.
Bij de uitvoering van het verbeterprogramma blijkt overigens dat de
cijlermatige ees*ens over doelgroepen in de buurt sebreH<ig zijn.
Het aantal werkzoe[enden blijkt fenelijk veel ldeiner dan verondersteld.
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Hetze Írle geLdt roor rli grotl-. pcutcrs dii ir aarmcrl;ing 1«rnt roor ccn

Io ccr rus.cnrijdsc cmlLLrti.1ïordt daaior.r h.t \olgcndr op3incrht:
'Er had raast bc*udcmg ran dc clrtcr urt rtccnt onrluzocl ooh ccn
nttr uitscbrcidc chcck i,i d. buurt mo.t.n plaatsnrltn Írtldr.rLll tn
socd gclclcn roL.lcn narL rlt tildsplinning cr dr btoogdc iiotlgrocptr.

D. opbouÍ\.rh.r siÈDri.rrr Jar n d. buur .cn orrmart au .ocirlc
raninhang btsteet. 'Het is c.D hc.ht. \oongcD..n!.hàIr rD ze \Í.tcD
tc rcct rar cuQrr. \:ci1 ntnstn zitc ool iaaitir {n ctrlr'N:ar L.u,ttLr
bcsteat 3rote seanhorighc maaL ondolng zqn r iil Lortll.i.Lr.
L:Ddzic.ht rrs rroe-scr ter geisolccrdc geLrccrschrp .n bcror:.r h«Llen
'ten sttnpcltie. Àls lc u htt'hct rlorp roorJt "r\ tr r\o(uL. Het \cr
beterphr roor <Je bL:Lrr "oL,lr,looL rourge bt"oner! srzL r rls ccLr
Droscllkhe c»r hct lDzien r.u rlc bL:urt tc rcLb.rcLo ÀLrLieLen 'tLzerteu zr.L r.gerr nxne .surg r.1lr buntLr.

Positie v.n opbou*werk in het krrchtenveld
De opbc,u'-"erlie, "erkte de jarerr 80 als Lrnder\\erler eu rol,vrsseLrel

".eLkeL,r I-rrLizirlu Zr blttIco,uarrgr o,rdcLhoLLLle,r n,et bt*orrers rn
de l.rÍen 90 roe ,115tellillgen z,c| lrrddeLr terugselroltlte .I l{r1ll e|
2002 org,rlrlseeLde de opbour*erler opzoomerrct,\1re,1en xr de bLurt
ef fim niel be\!.rreÍi |et gebouN rm her rroegeLe bLLLLÍhurs l-rlrdzi.ht
rveer lr gebrit ,rls url,rl!btrsis 1ooÍ.r..rirerter.

Op basis van hrrr contrcten rn de buurt kon de opbourmeLker een Lo1

spelen bij de ontwikl<eLins van het intesraal \.erbeteryrosramma dirt
vanaf 200l woÍdt opgezet.

De posiLic Qn hel optousrerk iriiren he1 kfu.hren1elL1 in Orericl,ii
is ,\rik. opbouÍT.rLr en soclul culnEeL wer< (e,d.n ii de lrr.n ,0
roor.en groor d€el Fegbezuirigd. zowe ln Iandzicht rl, h Ce rest
nn Or.6.hiÉ A l..n roor lieieÉ ei rorgerenrverk i; roe pro i,siorele

. ,1" I D... ! I ,., !
louÍcngrotpcn hcbbcr geen ondersreming meer er otgrristrcn l,un
i.tiÍrt.it.n z.li. Z..ntringen beperkt llciliteiter, zorls ruimte er :er
buLlgct roor hct inhu,cr Qn adric; bij hit opsrcLlcrr in rbsidirrurrt
gcn cn hct nrkcn ran riltltningen 'l:ilortie (rs dr.ociril tnlrureel
r.rh cn opbouÍaï.rk ni.t mcrr nodig ra; omJrt r| Driscr nor.liger
rïàr.n scs'ordcn ur rtlcs zcLtlond.n '

Ëtr var dt eclitcrgrondcn lrn dc hcrstrucucring rin h.t opbouÍnr.rk
n Orerchir was de sttrkc i.icntilicaric v.ur opbou$r1'.rk.r ii d. jr.n
90 rn€t erD praktilk raD bchngcrbchltigng rrnuit ctn ccntreli beronerr



orsàtu.rde. Drt Leidde rot alhnkeli thcdcr var b.('on* r.ar bÈroef\
1oa(hten. err rot borsing.n mn L-.eÍorcrsorgrnisrtic cr op'rorsrerk rnet
Jc rletLgenrenre. Hel opbourilv.rk in R.ttc arr rtLanrlc t rr rlie
perLode 'rn koes door te hi.z.D Íoor .cn onaih.urhJrther posttie, ol
af*lrd,m de ber"orerorsrni:rtic, mct tcn eigcn prolislorrle \er.rrt
r ooLdelilkleld r.oor srmenlcvins.opbour.
In O.ersc|ie koos de Jecigcmccntc roor ccn anrleLc optie: Lle opbour
\ er|er n'.r11 rer.L,d.rd ii ccn bcrocpJoarht Jic op projetdrrns rrodt
urgezet roor uinocrcnric t.rlcn. Dt nztt wordt gcstuurd rLr product

De re1rtie rin opbourtcrh ctr b.§onerorsinrad. *erl .se*ijzisd.
Hel optou§1Í.rk ils oldcrstcuDin.s rrD Jr boroner\org.mtsrtre rer.1
opsehercn. In phats daamn lsr.am bep.rle prcjertrrrtise onJÈsteln,ins
in op.i,i.hr ÍeD b.Loner er yrijriLli.gerorsuLtrsJtiei, deelgemeÉn1e en
wonngcorporetic. Dt tcrm 'opbor*r eLker wtLLl rermgen door
'bcloncrrcrdcrtcurcr'

Dc oplrcu$rcrhcr gecii rlc bepeLkugeLt i.r '.rn .leze von, nn froiiÍ
sionclc ondcrteunn.r: raruLr her oospr nt , ri srnrerlevingior'oou*.
',{t bcroncronrlerrtuncL LuLr re .r1Le:r d,rgeLr ,iotr ir opJrchr.
Hct opirousscrk in Orers(hle LirLrlrLL rier ?eltrt,tirliel nen,.n. l. zol,
rls opbou*tLkcL LlLrrsor drr re sigl,rleet ook moerer lorrer opprkLrcn

Zc gerfi het roo$ecld ran een \,hLollr.,m;e mrr die bir de leroncr;
organisatie hont ntt ern \r.r.rg.rn r!rmte roor ee,r bljeerkonst.
Dc rLil"illiger! rtLrr de besorrersorgrnijirtie bererien zich rot hcr bicdcr
1u lcr-{rdrNinte. Je noet et zoh besoneÍ fnter er vfugen §rt hil
rvil, r'tllc punterr 1,Li *Ll begrehen en oier fulp rodis is. Llit is htt
onpLoièsnDt1e,,1rr ze riet rnsprnger op zoir iritirrieli'

Hct projrct buurtrerbet:rirg in I-rrdzicht biedt nirnre mogcLijlàcdcn
uoor het opbouri"rerl<. De opbournverker weet d. .onurt.n m.t bc§'o
rrers die zij heeít *rrtegisch te benutter er srelt voomaarclcn .rrn haaL
deehrrrne. Bit de ontr"il<kellng nr her plan roor buurnirbctc,hg srs
het rriln mrk om nrensen Le motileren,nee te docn cn uo bcrurrrs
rvoLrden te lornen. Ik heb Jl. roo,Tatrrd. sesLeld dat ik als opborr
leLleL een positie Lvilde ln de truunainpak en in .1c .tuurgrocp. lh ga
niet miln kerris vm c{c rvijk tcr bcschikking stcllcn
buren rls ik nieL betroklren bcn bi .lc onnrikkclug nn hct plan cn
bij de Lritr.oering'

De opbouwerker sccft àm dat ze liaar werlt rlleen soed kal doerl onder
bepaalde conditics. 'Dc declgemeente is treld<er van het project buurtver
betering en voorzittervan dc sruurgrocp. Er is niet echt een proj€ctleider
Ik ben h dc pralrtijk coórdinerend uitvoerder. Ik haal mensen bij elkaar
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om i€ts uit te voeren. Om di! werk tc kunnen doen moet je zelfÍandig
kumet opereren.le moet wel zorgen dat je die ruimte hebt.'

Samenlevingsopbouw rord sociale opgrven
De opboLr*rrerker ondcrhoudt Largdurigr contl.ter met r.eel mcrscn io
rle rilk.
Ook in de pcriodc dat dc rrtcllin-ger zlch ludder teruggeLroLJrcn uit
Landzichr wist zii dc contacrrn rar te hoLrden, ir de plooicn ran dc
productaiiprakcn mct dt rleelgcmreLrte. Toef Lle 1Í!.[Íengro.p 3..D
ordtrtcuning mccr krccg heb ih Lrle ze Jígespoken det zc ccn ocàtcnd
in hct scbouw hun groepjr L<urrneLr Joer h ruiL ruimcn zc hct gtLouw
op co zc hunner bij nLl terrcht als ,e ! sen h.irLr.tr.'
Haar iamcziglie Ln de "Ljh terd ook verannroord ranuit hàar fun.tie
a1s Opzoomer roordrnrtoL roor Orerchie. Ze bcnrÍt. d.z. rol !oor het
orgàni.erdr rln r.tillteLteLr Ln de wiik en roor hct roorzichtig rrrcr in
gcbruil rcmer rn het buuLthuis.

ivlcr dcre iànwezigheid i,, de buun hieLd dc opboutcrhcr'ctr rott
tussen de deul. een hnl«eristieke opstclling mn ccn opbou"-tLktL,

1",,",..,..
\ilruit de.ontrcter met socirle nenrcrhcn n rLt LrruLt kan,le opboLr",
werL<er eeu bilduge lereren ran rle onnrillcling ren h.t prcle.t voor
buurt"erbetering Ze reet zich, qrncn nct dc nrtclLrg uaar z1 r,erk
zmn rs. ook fonreel eer positic tc rcnrcr en ir .Lc projrct5tr!ctt ur,
rLrc[Ls,eieer cortnct met iininciering rrn opbou§\ erL<trtzeo ooÍ eef
peLiode un drie lur
De opboLrnrei<e, rcnult ccn rol rls rcrluiingspcrsoon n:seLt beroner
er de irsLrnLies die srmctrr.rh.n xr de Íuurëroep rooL het proltcr
buurtrerberi,ing. Trhcn ziln hct bctLckkn rrn besorreÍs brl de oi1-
wikLreliis 'rn h.t pÍ)rccr, cn Lcgtlerling rarr besonersgroel-r.n lronen.

cunuscn oprocdnrgson.lcrsteunng rn conÍlLctlmtenng roor 1ien.Í.
'3' rr,.r, :i:

Haar ro1 als opbourserlieL omchL,lli ze els het bil elkrrr hrlen ran
mcnscn orr icts tc hunncn urooeren' De Lelrties die de oproumrrrkcr
ondcrhoudt mct rol*a.scner rn jonsereu Let$er eer ,ocirallerlegogrch
hanlccL BdangLilk zijn het stellerr r.rrr rege1,. het bl:den nn ronrrticvc
ka.ler en hct aanlcLcn .an 'erenn oordeliik sedng. Ze hrnLecn darrbli
ccn dirccticrc wtrk*11eLr sebr!11,1bil de be.chrlti ins ur haar rclatic.
mct bcnoner! de termír'be.*e1erLlen er'zorger drt irpleetsvenhct
onbestenrle'orrlersterLrer'.



Bij ,1. reno!.,rle ls de tarl; van rtt opbou"r.eLkeL onr 'te zoÍsen dal
te*oners or één lijn blijrcn'. Bil nzns treerlt zc op r1. cortlictmanrger
,|e 'sclrelclrechrert cn cli rtgcls r.an het spel berrakt. Bil het begin ran
de ver3rdcring lcg iLr dc regcls uLt A11een nensen ."rar aL ie* gcdun is
nri3en (rt 7.ggcn El als rc iets zeggen doen 're drr op ccn nonralc

.\, I

huisnumncr zoJat " t allcs LrtuLlg Lu,rlrer ofscl,rirr en.'
Bij dc bcsclcrling rJrr de a.rirjteirensroef 7.]Ís.r d. opbou\aÍirkcr drt
'nicnand rle Lras Li.
Duron *ordt n her rLoegere buunluis oo[ seen opcr inloop gcorgani

"etr1 _le noet het rlbrlÈnei n,., een ianbo.{ 'an gcrichte actnitc,ten.
Nu Llorten re toeÍenrnring lrx3e. trtrn mi cr l<an iI sturcn cn bcJisscLr.
Dat rs Lrr deze s,t,.utie nodig. Àndcrs nccnit ctn Ldcn. groep htt oer el
soieLr rLrderer buitergesloren. Dit prolcct mott slagcn en rlrt Lrl
rlleen rls je duidelijke regels rtsprcckt.'

Ook bij activiteiten voor tiener cn jonscLcn pleit de opbouwwerker voor
duidelijke regels. Ze moeten een paslc hebben en betalen voor de kolfie.
'ln de hele maàtschappij seldcn regels eD a1s jongerer daar niet aan wer'
rer kunren ze later io de maaschappij ook geen plek,tnden en willer
ze alles gratis. Met rcscls laui je jdis€rcD ook verantwoordelijlheid
geven, ook àl is h.t nog zo 1dein.'

Voor het stelleD vaD regels en het aampreken ,an nensen op hun gedrag
is steun nodis van Lerorer en jongeren. Dat rs alLeen mogelijk als 1e als
opboumrcrkcr cen rc1atre weet te ontwikkelen. 'Ze hebben een bepaalcl
vertrourvcn in nij. Dat moet ook" anders kon je neLsens.' [.: 'lk vind
dit wcrh lcuh ora te doer en ih hou van deze mensen. Om te zeggen dat
je er bij hoort is overdreven, maar je wordt we1 erkend als degene die het
voor hcn opneemt.'

Varuit haar corncterr mel be\ofer lerert d. opluNre,ker ..n bii-
drrgc arn prol«ten ,an hrt frogr.rmnrr 6uurtrerbeterirg die (ordcn
'1"/ .r -r le
De poritir dLt de opbor"*erter ir de loop nn de jrren hcrii rcmorcn
n rle buuLt blLjht seer g.rrn tie loor slrcces lrn eer curu oprocding-.
,lderveunLng Ordmks hefi rrlde peroorlilke uitiodisinscn koncn
boroners riet opdrgen voor de cusu;. De conclLrie nn dc opbouw
rLhtL Lr rlrt rle rneLrsen l1] de?e wlik ii., met rle billcn l-.Loot r"illcn.
'\\:e moerer lier rnder àanpa[[en en met een kofti. uuÍ]. b..Ènm.r
DrD krif ie wrl lrten raLlen ovcr oprocdins.n hijlcn hoc mcnscl
rcrgerer. Dlma kun je e, pr...n d.5kundis. lin buitcn bii halcn.'
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opvoedingsondersteuning ir1 gebreke gesteld door de deelgemeente.
De opbouwcrker vemijst taaL de medewerking var bewoners waaffan
ze aftankcliik is maar nr het contÍact ontbreek een ontbindende clau-
sule. Wegens het det leverer var de overeengekomen prestatie blij1.t de
bijdrase var het opbouwwerk in het voortgangsverslag van de cieel-
gemeente van project buurtverbetering onvenneld.

Dc nrtcgirl( urnp.rk "lr de socrle prot len,ef in de buun krn worrlen
rczicn .rL\ e r !oortzetting lan het OBS fÍolect I-rrclzicht. De opbouir
rvcrhcr sisnalccLt ooh enhek op\.rllerde \.ers.hiLle,,. lr de tiid nn Lrnrl'
zlGt moeÍen rl)enser eedoen rir progfummr',. Het §rs rerplicht cn

-{rrdeL r.ersclil is drt c1e buurt niet worclt rfgesLoten ren .1c buitcnwcrckl
mrrr opergesteld cloor het te koop urbiedcn nn dc ronngcn ran
b€\oner er gen,,ere$eerden r.rn buiten. Nieuire
toezicht, begeleid worer en'bemoeizorg' vrn corporrtits cn zorgnstel
irrgen zip nret getoppeld ren elgesloten gemeenschrppcn nuar sordcn
genÍegreeÍd in woonbuuíen. i\oogr 200.1)

De opbouwwerker staat in een traditie van sociaal werk Det contindteit
en breuken. Constante in haarwerk vormt normatieve en pedagogische
vorming vanuit een volsehouden aanwezisheid il de buurt.



5. Op het scherp van de snede,
enkele conclusies

Bij rle start ran dczt studic tril d. prrkrilk !.Lr ofbounrerk ir bu,.Ltel
nr tràrd.rnig ionnuL..rrltn tt rls hooÍdtrkcr roor ,o.irrl \rerteÍ:

i- . .b
retr.hLllend. Hro.prD rD empovcrmcnr scrichr op nlcu§ tcirrL elder
schrp. Dezt Lloelen .unrn rcD rffllood op de rithollirs rrn de .ociir
1t structuur en dr tcgtnstellngen msstn nnchilLord. l-.ernlkiisssloepen
,D hersrrucrurLnssijhor

ln het roorgrrrLle i; per *erLrgrbitd ecn o'cLzichr gcrcr.n vrn so.irle
onL\.ikkeliis.n ?nrl, gL,or dooL rle opbou*rcLLcrs, dc posirie rlie zij
innimen ir her mr.,tschrppellke lorchtervcld .n .1. \ïc,hzrinh.den die

In dn slorhoot.lsLrl< l-.e,1Í.lrÈr te ie beuDdn.sro lanuit «n .r.urnl
ccntrrlc $cma s rlic Lerugk:Í:i in de \rr!clilLerdi cascs. \\'c bcgrucn
ncr ccn schcr, in dc r.i:l:.\,t]lillilinsrn xr ie bespLokcn buLercr

I

5.1. Sociale oDrwikkclirscn i. buu,len-in reÍandeÍing
Brpaltnrl voor rlc socnlc o.rrikl.Lii,sei ir bL,rLten lI1 rtr:r,Jrrug ziin
de r.ran,lcrxrscn xi d. s.lhcn.rtlLirg r:r de b3, olijLtg u ar ar'Éilop.n
oo jaar cn dc voorgcrorn.n .Lo.f nn e.n .rJ|2,:rrL,h ,ltL ran dr
5orrllle ]ru!FLo[hscD.

Veel bewoners die nr de jarcn zcstig en zeventig in deze wijken krvamar
wonen zijn vertroldien naar buncnwiiken. Hun plaats rs ingeromen door
bewoners, vaak van allochtonc komal die op zoek zijn naar goedkope
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Ir dlt ondezoel wo,r1t besclir ,en hoc opbour*.,ke,s werire. r.nr .1i'
prognmrnr. de contert saarin Llrt plaat, rndr cn .1. k.uz.n en dilenrmr's
rvuntor ze *; . De stu,lir b.ooFt c.n rr.diodi!.hc pfuktijkbeschrijring
te ger.en Qn uitroerírr1 opbouruL.rli. 8cl.trl honrt rl1..i zijd.Lingi reÍ
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hutvesting en een groene woonomsevins.
'Blijveri zoeken elkaar op in de nieuwe ouderencomplexen die worden
gebouwd als sLart van de hentructurering van dc woningvoonaad.
In Zuidwijk, Pendrecht en de \íesqunt (Hoogvliet) vormen deze woon
gebouwen een brusscnlioofd naar dc vernieuwing van de wijken.
Ze bieden aan de oudere gereratie een v1uótheuvel wrar ze zich kunnen
terugtrckkcn uit ccn samenlevnrs die ze als bedLeigend erareu.

De opbouiwerkers staan ambivalent tegenover deze ontwilÍe1ing.
De woongebouwen kunnen aan ouderer eer sociaal veilige omgeviag
bieden. Een eigen vertrouwde plek lat eerl uitvalsbasrs zijn voor contac
ten met anderen. Maar de oudercrcomplexen kunnen ook uitgroeien tot
bastions waarnr bewoners zidl afsluiten en zo bijdragen aan de segregatie
tussen bevolkingsgroepen.3
De verhouding tussen 'eigen plekken' en 'gezamenlijkheid' van venchil-
lende bevolkingsgroepen vormt een belangrijk thema iri de discusie over
samenlevrngsopbouw in buurten in verandering. Iíe komen daarop in
het vervolg terug.

Nalst iroongebouwen r.oor o!dere, orrnr.rn hier en dlr ook wooi-
buurten met kooprvonmgen voor rianve socirle groeper \oorbeelden
zllr de Nieurve Hosten ir Zuidrvijk en de Nieurve H.rkinS.nbuurt
(ir arnbou*) in l']endrecht.
De Nie we Horren is voor het kader vm bewonrn-en huurdrrsorgrni-
srries in Zuidivijk een baLen Íoor de ro.kom!ris. onnrikkclirs vaD dc
wijk.e Zc singer ticn jra, s.l.dci rr ccn jarcnlangc str;ld voo, rcnovatic
Ían de huumonrrg.n .rerstr3 en kozen met de ronntcorp.rxtie Íoor
;loop cn niurbour'. DoorjlaS gai. niàst d. d..htc hralitcit ran dc
Idcinc, gchorigc irrrick-cras.\1rrins.n, d. nrÍroom Ían srocp.,i

Het herstructurerinssproces van de vroeg naoorlogse wijlien bevnrdt
zich nr een beginfase en heeft een looptijd van tien tot vijliien jaar De
opbouwerkers signaleren dat in de huidige fase van het vemieuwings
proces grote sociale et cultLrrele verschillen ontstaan binner wijken.
Naast nieuwe buurt€n orltstaarl doorgmgsbuuften. Buurten die op de
nomin3tie om gesloopt te worder bieden tijdelijlt onderdak aar uiteen
lopende groepen mensen, velen van a1loótone afkomst, die zijn aan
gewezer op goedkope huisvesthg.

Meningen van beworeÍs over herstructureringsplannen blijker niet
eenduidig. Bij veel mensen overheerst onzekerheid over de toekomstige
woonsituatie. De opbouwwerkers signaleren dat opvattrngen van bewoners
over de vemieuwing van de wijk sterk aftankelijk zijn van de keuze
mogelijkheden die hen worden geboden. Om te achterhalen welke



opvattinsen in eeD wijh bestaaD over de heÍÍíucturerins ;s een wijze van
communiccren nodis wàarbij ve6chillende sroepen aízonderlijk naar
hun meningen wordt gevraasd. De d;scusie wordt nu vaak gedornineerd
door een lleine groep autochtone bsoners die al langer in de wijk

In de Meeuwenplaat (Hoogvliet) bestaat weinig draagvlak voor de
sloop en deuwbouwplaunen. Veel bewoner zijn sehecht aar de buurt.
De actiegÍo€p Bezorgde Bewoners van de KoBa-buurt protesteert tegen
de onduidelijkheid over de herhuisvesting en de vertragils van de
nieuwbouw Een van hun eisen luidt: eerst bouwen dan slopen.
De nieuwe woningen blijken edrter niet bestemcl voor bewoner van
de KoBa buurt. De meeste bewoners vau deze buurt zijn aansewezen op
herhuivesting in een bestaande huurwodng er dechts een klein aantal
zal doorstromen naar een nieuwbouwwoning. Eenzelfde beeld biedt de
Herkinsenbuurt in Pendrecht. Het progÍamma Íoor de HerldDgenburirt
bevat overigens een gevarieerde mix met behoud van een deel van de
bestaande galerijwoningen, rcrovatie van enkele compiexen, nieuwbouw
'r- "e- $oon8ebo-u roo o-dere en 'rn,e g-2i..*or se-.

Het grootschalige sloop- en nieuwbouwprogramma in Meeuwenplaat
en Oudelànd is een breuk met eerder beleid van wodagverbetering
en een aarpak samenloi.ssproblemen met sociale niddelen als een
inplaatsilssbeleid van corponties, poÍiellsesprellen over leefregels,
buuft conciërges en Opzoomeren.

Grootsóa1ige herstructurering zoals plaats vindt m Hoogvliet brengt
mee dat srote delen van de woningvoonaad het label kijgeÍ van toe
komstig sloopgebied. De aankondiging dat een buurt op temijn wordt
gesloopt veroorzaaltt veel verloop en een achteruitgang van de woon en
leeísituatie. Stagnatie ;,1 de nieuwbouw en helpunten in de herhuisves
ting leiden er toe dat sloop en nicuwbouwplannen worden uitgesteld e11

dat doorgangsbuurten nog vijftot tien jaar bewoond blijven. De sociale
kosten van dit proces zijn hoog.
De opbouwwerkers pleiter voor een seleideliiker en gerichter proces van
herstructurering en voor meer mogelijlàeden voor de huidige bewoners
on door te Íromen naar een nieuwbouwoning-

Hoogvliet heeft te maken nret leegstand ir flatwoningen- Daarbij speelt
ook de excentrrscie liggrng een rol. In Pendrecht en Zuidviik blijlt veel
vraag naar de goedkope etagewoninger. Op een aanbod ;n de woonkant
in 2003 van een flat in de Stavenissestraat ir1 de Osscnissebuurt komen
2s0 reacries van woninszoekenden. De doop van deze roninsen wordt
niet ingegeven door leegstand maar door een heuze voor een meer gemé-
leerde en soc;àal sterkerc bevolking. De íoop dient ook a1s oplossing
voor sociale problemen.
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\te1 be'roneLs Lrr rloopbLrrrtrn hebbtr te kanptl met problcmen íner1-
loodie . s&u[1eu, opr oedurgrprcblemor bLj rLleensorLrLle moe,]erst.
De opbormrer|ers rgLuleren stre.uge*elLl er een elnezigLe raLr
rbmele so.irle ÍÍ!ctxÉf . l\Í.ri,e,rer oot orderl,rge socr;le steu.
betrokkerheld oo moeders b,j ,1e buurt warLop hLrn lrndercr z,jl
rrng.NeTen ef inlrlrlier in eigen ietiis.lrel lni g.

lr Pendrecht er Zuidrilk bestlr schepe etrische er socirle teger
strllirscn. \ti1 blilvcr sLuiten zlch rÍ nn nleurkomer. le zijr teLeur
qesteld .ver wrt zij enaren 11, de r.hr.ruiLs.L,s !D de wijk en zerrer
zi.h rt t.Scn gro.p.n nicurc bcs.onls
\oor hcn is hcrnucturcrins loornitsang Ze renr.rchten r.u de rvijk-
rcrnicuwin3 bctcrc worinscn .n h.r 1.!rr.k ràn dc ÀnriiLiaqcn cn
imlcre buircnlandcr'.

BuuLter in vcrandcrng stern ondcr dLuk. Opbounxc,li.,s op.,.,.n in
deze wijhen op her scherp vaD dc sncdc, in c..1.ld mrr grnninscn
tu*rn rcrsrhillcnJc bo ollorgsgro cpcn.

s.2. Sa enlevingsopbouw: bindeo en verbinden
\it oDrschLereu le doeten roor opbours.cLii nr buurtcn n rrrardcrin3
r1r \oLmnrs vrr rocirlr reflrcrkcn cn'comnuniQric rLL!.n b.roLkurss
groepeLr. Dtze o,rrschrlrLrrs ir ililcscrtn !looL hrt onJcrcheirl drt
Robet Putrnlr lrrLrt tLrssen Londng' en 'L,Lrlgng'. br tn'cn rtL
binden'. rLr eeLr studie orer dr rtnank r.rtr \ori.rl. FrrtiLipati. xr de \rS
iPLÍrialr, 20011). P!tn.n hutecrt hti bcgrLp .ocLa1 capltal loor rlcr-..lrl"l
orgrnisrres Socnal krpirral Ls Lroli.s roor een gotd lunctioncrcn van
een sirmenle!lLrg. I Iet zors yoor rtn bep.r.]Ld \ errrou[cn nLscn burger.
zodrt ze elkrar teter re rrudur tu zrhen hrnnen rloeLr. Hct r ooh de
brsi; voor regels ir het nratscheppellle rtrhrer.Lr
Olr nrrrn1rrtteliir fÍodu.rieire z1tLlmoeten r§.ee soortcu sociaal
krfi,rJL J.,ire,is zlji: hlndrLrgen r en ge[rkgezrrden i'boDdus (.p]ràL l.-'l. -u r,.enr" f"
nraar.hrtpelirLre !enr.riden ('bridgl g clprt.l l.r L Durrerr<J.Í< sprceLrt
nn '9ecie' er '...,ei, íDrilaeDdatr 2001)

Kccrzildc nn .terke birrling is lret uit,lLriterr rrr llideren Burlrrg rrelit
kringcn vm personen die er bil hoLe en derlrrieert nle b!LtenÍrrnder
x. Sr.rlc sr,.psbiidinsen kunren order omshndrsheJen lerdeli tor
ntolerartic, discriminatic cn gereld
Stcrhc grocpsrrnn3 in strrten krn Lei.len tot ongesenste socnle drL:Lr.
hct uitsluitcn vrn grocpcn cn inbreukei np de frlr.r.r' !.rf be\!oleL!,
zorls blcek uit pLrktijl«r{crzoek nur Opzoomeuclies hm Veeien l99bl.



Deze il,rringe. leidden ror discu\sics ÍaD opbou\\'rrkr\ err be\iofer
o'er de 'Laag 

hoe irten.iel conti.t.n ir ccn strart zouaen moetel zijn.
Be\oreLs un een straat moctcn ccn balans rn en \rn rlar ze geTrnret-
lilk rillen delcn cn rvat nict. Dc behoeiicn ran be*orrers rrn socir]e
contrcten ir de brLurt rcnchilltn sttrh en rocirle nel'eLlen zijn h de
meeste gelallen nict buurrg.bondcn (BL.,Ldrrd Potters 199§1. DIr íxrt
regenor.er rlrt ccn bcpaaidc inzct r.u bur.sers zelfeerr roomlrde is
roor een schonc. hcle. vciLi-{t en prrttige buurt. Ànoni,nr(ei1 lei.lt tot
een gÀck arn socialc controle err ol'eiLigLreid
Het a.urgaar raI socialc cont.r.ten nr een ltln.rl oieer buun i. een
kcuzc. mct ecn ai*cgng vttr lioÍe en b.rtef Te inlensieve ..ntr.t.n xr
dc srnrt brl-sen het rrsico rnee \.rn orge!Írrg.le irmenging in de privé
slecr cr rar ruzie net de Lruren. Te noet elkarr niet ovcrlopcn. cn
'gooLl iincs nrle good oeLght ou,.s luidei beken.le rolks- .D burscr
wiishcrlcn. Opbor""erleLs zuller strerer rarr eei bà1in-. ràn p,i!é cn
publirh, net'enLge roci,rle s,rmenhrrs'en een beetjr biLurlr in ccn
liÈr€ \rraaf krr)en rerrsen elkaa .rr gezicht er kunrcn zc ccn praarle
mahen, ze houderr rekering nret elkur. rercorzrken sern ovc,hst cn
ze houden een oogte or de klrderer. Imensiircrc socialc contrctcn
behoren tot de persoonlirke lelens.teer oirrierdcnkring cn n ccn iilne
*rart '"ordt deze verschillen g€r.(]-...tc.rd r:
Vir Opzooire.en kunne,r rieurc crcm'lchtcn so .n scronnd n d€
buuLt russeLr privé en publielr. Op,oon,.r.n ij s.iicht op hct crtèren
rm socirle corracrer in het publickc dontin. H.t p:iré .loDtxr nordt
drrÍdoo. rlgescheínd. Opzooncrcn 'rcrlcidt nct ransprckcnde rcur
"" rt ,3

toerallige arrleren dic rooral gcmccn hcbbcn dat ze ooh n dc strrat oi
rond het pleintic roncn. Drt In lcidcn tot rorning rm socirlr nenrer
ten rlie bestun rLit mtnstn mct vcrschillcndc achtergronrlen in irtoer
ses. Dir lipr burscrinirirricrcr van'associatics val nict gclijhgezLnrlen'
Lli ..n b.lusriila ronn ziln ren'brirlgirg capitrl'rl

Ilit dc pnltijlècschLil nsen blijht rlrt rlooL toedocn 'rn het opbou"
rerk ccn rcclhtnl aan 'otirlt ront:cttn. nenr.crkcn en sroeprn orrtsrrirt
OPboussrrk.r! maDiiè\tcrcr zrh n buurtcn n .eranderLrrg rls
'.onÍru.rcuA aan so(iaÈ \crb.u'l.r' De ..rsr\ §rre uzlchr Lr hoe
opbouwcrlcs daarbij tt stLh gran or rrlle Dil rru brnder en "etbu cn zij nasrever. \\'e lart,r de geh.urreenle "erkrlzen de rerue
prscrcn, rc begDnen bLj het be'orderer: .ar s,:,rLrle conDcter

Binden
Her Frnnlre pÍo.e\ !.rn samenler.Lngsrpbour. besrirr( ui1 he( e$en lrn
(ont.(ten en hrt opbou\vel e| rtnterken ur Lel:rles tusser mensen.
Het gart vaah om hlerrxch,rlLge iirllrrlieren. CÍl(.rir bil de ]<euze roor
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r.rrilirelten ziln. zo blrrkr !Lt de pL.rl«likbeichrilving.n. old.zc rtimulc
,ctrd zijn, ccn !amerrbrn,leLrd ltrÍrtter het tren en bijdrascn een dc ont
{ilJclr.s r r brpr.rlar corrrpetenrie,.
IirnLreLtenl "oorbeeld roor ler tot +end brcngcn rn rcletics ir, u,
rlr trptrng vn eeLr rrl de ofbou§(erl(.r. 'h.t malcn mn eor sc,cill
ncnrtLlje rLr een s,nreirler*iesrje . De opbou**c,Lc,s tLerlen bij
scle:cnlieL,l ooL zellop rl; Slrterl<lls.
Berr.rdrult \.irdt lre( behng nr hct srmtn icts .Lotn roor hct tot *lrJ
rrrtrteLr e,r r oerbrltoemoolrle, kunnir §rrlzami nrkltlcn zirn rooL
nenrerlr ormirg.Lj -le moer weL gocd nrdcnlcr rat tc mer dcr-gelLjLre ectr
rire,ter rilr bereiten. zegt de sociral p,ojictlcirltr rrn OuLiehrrJ.
'Nlenser hoere. secn rricndcn tc §'ordrn, n:ar zc kunncn ellurr "el

Om contacten tot stand te brengen worder laagdrempelige ontmoetings-
plekken georganiseerd. De opbouwerlter van het Leetbaarheidsproject
in de Burgen maakt cen analyse van plekken irl de buurt waar mensen
elkaar ontmoeten. Uit de voorbeelden in de Burgen en in Landziót
blijk dat het vaak veel inventivitdt en een lange .rden vraagt om ont-
moetirgsplekken tot stand te brengen. Ir Meeuwenplaat werk het
opbouwcrk samen met de corporatie en deelgemeente bij het opzetten
vàn 'praathuizen', ontuloethsspleLken voor mensen die in de nabije
toekonrt moeten verhuizen uit de buurt.

Een opvallende obseratie is dat bewoneÍsparticipatie bij de ontwikkelins
van nieuwbouwprojecten weinig aanldopirgspunten biedt voor samen-
levinssopbour. Uitzonderins vomt participatie bij inspraak- en overleg-
procesen voor ivoongebouwen voor ouderen.r6

Dr rctlrc,trn drt torlerr gcorgan,ree.d om so,:i:le contrcten tot strnd
tc bLtngcLr z!n .Ik ter co rL,i.rrie r.rr nnrnrneliig er corrict. hit
!.un(n rels doe . Ler ort*i$e1en r,rr nrrdisheden tn het biedcn nn
onlerlingc rc,cirle steu:r

\tcl rctLvrterten rchter zic| op kirderen en leugd Sommigc initiaticrcn
grcelen !ir tot een !oorTienrng ihet clutrhui.l. in ctn lirc rrcnng nr dc
Zienlzeebuurtt oleen orgrnisrtie zoils Jc b ssband in dc Osscnise
buut.r Artillirrrse rrouren nemen de lerding rrn .1c brnd cn .tc
orgrLlsarie rernrlt sociale i,.rrctie rur de Àntilliunsc grocp cr dc wiilc
Oot de nroedergrcep. .Lie ontstiat uit..n nitstipt. nict mocdtr en
kinrlerer, groeiL uit tor ccn organisrtic. Gczancnlilk belang ran dc grocp
is opvoeding. De motdcrgrocp gaet dc discussic aan over r1e opzct r:n
een oproedirg*teunprnt en betaelbarc hidcropmng



Dc mocdergrotp komt roort urt een sl rrgro+r .n bcstaat daaron uit
rrouwcn ran verschillende komri. \'ee1 iritiatiere[ richtcn zich rooral
op mrnsen van ,1e riger groep. Kinderacrivittncn dic wo cD seorsani
sceLJ LlooL eer Antillirrnse rtoiLw trckkcD Íouàl ÀntilliairsÈ Loxleren.
Ecn scdeelle cultlrlrL ro,1r, een \rerk b;ndmidd.l zoals bLiji(t bii de
brrsrblrd tr oot bit de Turkse Vrrinigirg.1ic rl lans ctird.erl(igen
onhno.riDssr!r rte Iieelt b PendrcchL.

De hlerrschrlige rctniLciter rerrbij contactcn tusrD br\onrr\ orr\ur1r
\vorder door de optrouÍ1ïcrkcrs scloppcLl net hct bij elhlL brLtgen
r.rn merser rLit verchillcndc grocptr n grottre rerbeLr,len. Drt g.r.rt
nrLr ..unen hct lcgscn mn rcrLuduigrn tusscn besorersret\rer'l(en en
iní.u,ri... l'it d. pralitijlè.(hr;r\ Ds.r Lomur i{r rrrrirl !er.b,iJing!
jtràtegieèn nrir ror.n.

Nieurve grotpcn bcl'oncrs onrril&clcn eiger ontnoetirgsplelrker er
l.erbxnden. Dc opboLns'tLkcL ru Pcndreclit beLndrukt het he1rrg nr
cigin idcntitcit cr eo ti,sen plell.an ,lrtle groeper :1s roonnrrule
roor nuitschappclijlc dcclnme burLrur de "Lrl er jÍeei1 .rrr.en
rcrbudin3- tussen 'cigcn pleLler)' ír sezrnrenl,ikhÈid.
Hcr bcckl rLat hcn voor o.sen slaer ontlee t Iil a:r eer grore Opzoomer
sportmariii.tatic in 2002. dr Chr rprms Lersue nr Allemul llotter.
Ltrmncrs, raaLaan alierlei groepor u,t de "iik mtedeCer.
Hil \circrst Dr.u rttrleidurg ran deze rr.rriii*rtre tret rolgende beeld mn
rlc .amcn*'rrhuil tussrl reLschLllende groepen I.dere s.ro€p kan kic,cn

'oor c.n eig{r trcti\1teit op eerr eigef plek Bri de slotminitèstrtie en de
prijNnrdkuil ro eLr de 'erschillende groepen srmengebrrcht op ccn
ccntL:a1p1cn. Op,leze rnanLeL remen rlle deelr:mes.leel ln ecn
gczamtniLjhe muriti*rtre, rllr ieder op eer els.i \'lj,e. Zo wor.lt
vooLkonen Llar nrensen l,et verchillende echLergronden clkrar rLrtcrcn,
ruzie mlkLr o"er de regels. elkrJÍ in de Nes 71rt.n .t prcbcrrn tc domhcLtn.
Bij het beelLl ur de opbor:sritrker hoort een toto Qn dc prijsuitrciling vrn
.rlle de€lnerDers dle ,i,$trrirlt: nt hebben ieLs 3ertldigs schad -rrcn.
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De gesóetste benadering rraagt een positieve waardering van diversiteit
en van verschillen tusser groepen. Een gemengde groep han een
drempel vormer voor nieuwkomers omdat ze vaak worden overheerst
door zittende bewoners.l8

Een opbouwerker naakt een beoordeling welke memen hij met elkaar
io contact brengt om dynamiek en beweghg ir verhoudiagen te kunnen
vcroorzaken..)e moet uitlijken dat je det bij de start een 'grindbak' hebt
georsanisccrd, zegt de opbouwerker var Penclrecht. Verkeerde matches
kunnen leiden tot impasses en conflicten.
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De crmpagne|rerlodLrh sluLt gord arn bij dczc bl,aderl.g. C,,mrirs|e5
kurnen (orcltn gebtil oor her ,loorbLcl<cn vrn imprsses ir bes de
l.rirou.liigei door'rrer lets :rnrltrs tt bcgmtn cn kan ruinr{e re s.hep
p.D \oor ni.u\re l-.ewonÈrgLoepen (Hotn c.!, 1997t. Vir mrniieqrties,
i..Í.n .n ..irs k,jiner nieuNe rlrl{.ri.htc cD riiJcli kc srmerirer
Lrxrss,.ib.urd.i Fnrde. geloLm,l die een rctrik.L bicdcn roor nieuwe

Buurnhcatcr is rndcr methorle die rorrlt iitbruLlit om conmunicarir
tLrsrn rcrschillcndr grcefei h de \ril re belo cLcu Ook hicr blijkr
rlar hct r.eLlcn mcr scmcnsde groepen n,et rltLjd pLoJucdci r. Er kunncn
zicir stlertieproccsscn roo.doen die .r roe lerden drr teLr van dc dccl-
rerneLrde grotprn.lc toon zcr en anderen rtlukel.r!

Ie..r.dere \erlrmdng.stratcgic -.L.ut bil groepe1r die rrt sillcn. Onr
hur doeleLr te btrihcn zip.tczc grorpen geroodz.r.rk relidrs aar t.

lle b.ri!l.r1],l is idr trcriind Íoodr.eLd. Om her inLtiatieiru .1c grond
tr brerge,, e,r te 1.uer shgco nocrcn ulloze proSlerrieLr rorlen opsc
1o,1. De deel,renrers lomcn da.ubii .Lki.rr reser. r,rrr zt norten vooral
ool ',1e:1er et de omgclxr!, zoil-. d. opbox\N,eÍler lrrr lànnulccr.
Zc moeter ronnrterr 1eg.:cn cn atsprakcr zier rÉ .rrk3| mer i]. Foliric,
de roningcorporatre de ,rrlzilDihsr.lliig en de oruroneLrdeLr yan hrt

(irnrDunicirie tLrslen .sroeptLr kan ook rcrlopcn r[ een conflLct, zoa]s
m Zuidwirk ro.d e€rr brskerbaLpL.k. E.n di!.uisie o1..r eer plek noor
l.rg.r.n ln Je rliik leidt tot ccn conlionratic nn oudeÍe tite Zu
riilcr .n ?mfl. ieugd. De opbourrcLtrc, probeer rle borsurg om te
zctrcn in orerLeg en rtspLrlitn.

Dt ca,c illurrcrn o.Lr l.r trelrns 1rr ccD socd. \ri*eleerkirg ,.r1)
b.r oni, sr.Ír. rke i er frrrtir\Lorelc DcrNCrlan in een (ijk. De opbourv
ncrltir b.§.r.r\oi.iÉr-5reuner tree'h op als'!crbindingsotlicier' tussen
d.zc rcnlcrhin. l: hee I ee,r oLr,lersteuncndc tuk niar de besoneLs
or.ranLatic Ba)Z .n ...rhloeerr ,lit net roomrard.ns.hÈtpeide eLl
ort\i1*cLrgs ukcn n r dÈ zglr TOS cLub, h.r protÉ$ioneel ireí\erl
rord icrnit.it.r loo, de jergd en LrJrL dc s,cLksÍ,.p Sp.eltrr.,rheid
met dlrcr!. bcÍohh.n insh.ties.
Hct gocd iunctnncrcr r.r. plofèssi.,nrlc nr6!.rhcn i; een roonrrardr
looL eilè.dc\ c .ornrmric ie tussen gocpen n d. \ïijk orer x.rl!ire,reLl
1.ooÍ de irL,.sd ir roo, hcr oplosser r r conilicftn. D. opbou§1ven(eÍ
orgrnrleeÍ «iaeL l.trl.rlchrp rord deze hwestlc rLoor..n rinrJl duide
1llke deirnLtrr r:n rlc sLturLie 1e ge\en.



Ltrt het roo6eeLd blitht rlat opbor""eLl< rermwcrk is. Nict.rlle opbouv-
werhtktn worden n iin persoor ererigd. De opbourteLLeL berorer-
oniers(euner op.r.cn bimror belei.l5netwerkcn. Dc opbou".'erker ur
lrer I eel1]aarhcidsproject reLLr srmen met longcrcn",erlers op stfurt
Termledrn rc,.chillcn ooli Lr rtlhiteiL nct rcLsclilhrle gLo+e,,
.,eijen in dc §';jk §.r.1 oor her bereik binncn het brtLle spectrum nn
cLrlLurcn cn lcetitijlcn u de '"i1k 

rotdL.ctgmot.

E.n àndcre l onn nLt ort*ikkrling ran br gn-r c:rp,trf isiLe t-'ijdrrgc
vrn hct opbourLterl. rrr Je orgini;rticonm.ikkchrs r rn silk- cn buiut

D. rolL r \r1r l)et orbousaÍcrk in HoosvLirt en rn Pei.Lre.ht .t Zu

"iil rtLschLiler or dlr Lerrcir. In Hoogrlrt bcvim geer rirkgc,icltc
Lror.rrrers!rg.rf isrlies. Olcrlcg ntt bewontrs orer lrer;trucrurcrirgs
pl.ruer rerloop rt r:ar oncr sLrdrn . rn rlr corpouties Hct opbouncrh
heett geer trrk rrer.lczc orgrnratics or Licht zirh rooill op hl.h.r.
tIr.pe]r olr buuí- Én suritrli\'.ru rD op hÍ ]net eltrrr m contrct
!,Lurge,r nr peronrn. Hct opl.ourrrLh oLrdenre!n1 bii s.l.s.nh.i.l
bel:urge,,gn-.eper ".ur bc'.oncLs zoal, rle BKBII. De rcticgrocp orgrni
reert een demorstrrtic ur gaat u .listussLe met L1e corporatic .i J.
deelgeneenLe. Er wordt ccn rcrburLlrrrg gelegd m:t corporetic cr rleel
sen,eenre. mu, d. BKBB rijÍ aeel rme i,, .le treson.r,ia.l et

1,, Pendrecht in Zu rilh hebbur opboLrsrerker tcn ondcrstcunenJe
t,,rk nur dc boroncrsorguisatler. Deze rvorulen oudshcL gcdonneerd
door rurochtonr Loiont De be$onenorsrrisrric5 hcbb.n itr Dl(lrt\
posirie in dc r.ijk on,1ar z. door.oLpontie en deelscmccnti rorler
lrgcspnrkrn r1s r tnrg<r"oo Lgers var de b€iroi.i". Zc otrincn u
lloed uit oI. .1. hrL:r r die roLLler gemr:1<r trij d. Í.iricurïm[ ruLt de
rilk cr rL,min. ocnrl, .le be"oreLsr,rJen ir Hoosrlict. hct nr.rt
schrppclilh .U:gr hh , oor .oÍrofu,,e en .Leels.m..Dt. roor ,l. h.rrru.
rurc,nrg h rlr roaLriieroLic rtrhoudlngcr binnin rLi vijh net Je iron:t
rin nicuwc bsoLrtLs ronler hr.orerorgrni,aric, spLtelèuir.lr
sL.chr-. ccn dftl \rtr lr'tie\oie6

Snarcsie van hct c,pboL,"*err ir lL,iJ-rijL is om ri. bt'raard. .rsJlrs.jrle
rc rcrbLcrLor rloor roLning ur buung,orgtn. Dc opoorrrrrle::r de
B.§'olrror.slrisrtie Zuldr'ljk zicn. rndcrs .ian dt rlttlscnreerte. r1e;e

srocpcn a1s olderdeelmn de trntrrlc btr oncroLsarL\rlLe. De BOZ
-.tre.ri nrar etrr rrielr$e .orlirie mct br«ucrs ran dc loop"on,ngen ir
d. Nieu$.e IloÍn.n. De beLroncroLganratic vcrbnrlt zrclr rrr de rger.1i
roor de Lrer;tructurering. mct hct roorbchoud drt meer socirle huut
roLrrLrgen gebourd mortcn worder
§tLlsrilze en orginisrtic van dc BOZ worlcn sterL< bepa;lcl door themr's
Lo,,d henrmcLLri,ing cn buuLtbclieer De luing "rn deehemer wordt
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uitsebreid, maàr blijft primat gericht op'blijversl verbreed met nieuwe
bewonem van de koopwoninsen. De bewoners in de Nieuw Horsten
worden gebonden aan de bewonenorganisatie en de verbindingen met
andere groepen nieuwkomers blijven zwak. Voor een deel van het
georganiseerde bewonersirader behoren ze tot de buitenstaanders.
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D€ stratesie vo de opbouwerker in Pendrecht t gericht op verandering
van de bestaande bewonenorganisatie tot eer nerwerkorgànisatie vin
versdrillende zellstandige groepen en initiatieven. Het betrekken vrn
- euu. be"on-,. b i d. b...r.r-d" Lr."oneroea i.,-iF i. in r ,, osen
een te beperkte strategie en biedt onyoldoende mimte voor de eigen
identiteit, manierer van doen en opvattiDgen van uiteenlopende groepen
in de wijk. Bestaande organisatie en overlegpatronen vormen een bariè-
re voor deelname van nieuwe groepen en leiden tot uitduiting van
. ol..rrve be'lu.norrrrg.p o,e*eq:,, dr $:i1..

Uit de praktijkbeschrijvingen blijkt dat bewonersiniriatieven Íond
schoon, heel en veilig in veel gevallen niet leideD tot verbindinsen tus-
sen groepen. Dit §?e initiatiefkan de tegenstellingen vergroten omdat
groepen auchtoótone bewoners overlast, vewuihrs en oDveili8heid vaak
op een generaliserende manier in verbatd brengen met allochtonen.
Strategieër voor bewoneÍspaÍticipatie waarin buunbeheer centraal staat
kunnen in buurten-in-verandering contraproductief werhen.20

5.3. Aanwezigh€id, contact en het leggen van relaties
Voor het boerkstelligen van bindingen tussen mensen zijn ogenschijnlijk
evidente zal<en cruciaal: aanwezigheid en contact. Een van de opbouw-
werker vemijst naar de presentie theorie (BaaÍ,2001). Hij onsórijÍt
'aanrezigheid' als 'beschikbaar en aanspreekbaar zijn'.
Sociaal werkers moetel de ruimte nemer voor aanwezigleid. Het werLen
aar projecten vanuit voorafsedefinieerde prcjectdoelen en taken resul
teert vaah in een beperkte en selectieve beschikbaarheid en leidt tot
aíschermen in contacten met bewoners.

Contacten moeten worden bewerkstelligd en zijn niet vanzelfsprekend
zoals blijkt uit het welkom van de opbouwe*er in Pendrecht:
'MÀsdrien ben jij de opbouwerlter die we zoeken.'Er n voorbehoud en
de verhoudingen zijn spanninssvol. Het waníouwen naar instanties die
verantwoordelijk worden gehouden voor de verloedering van wijk werk
ook door in de opstelling taar het opbouwerk. In de contacten met
opbouwwerkers slaan de tegetstellingen, de aFreer en de dubbelzinnig
heid neer die sociale betrel,lingen in buunen-in-verandering kenmerken.
Groepen bewoners claimet loyaliteit van opbouwerkers. Dit levert di
kmma's op waarbij zij in ltlemsituaties hunnen terecht komen. Het roept



ook ambivalente sevoelens op ten opzichre van bepaalde bewoners en
kan leiden tot selectieve coDtacten waarbij peÍsoonlijke afE.neit eerl
bepalend element is.
Ook behoefte aatr erkenning en waardeÍing door bewoners speelt een rol
nr de relaties. De opbouwwerlter van Landziclit zegt: 'Om te zeggen dat
je er bij hoort is overdreven maar je wordt weI erkend a1s degene die Let
voor hen opneemt.'

Aaa1yre van de aard van contacten die opbouwerkers onderhouden
leidt tot een onttovering van een veronderstelde vertrouwensretatie
gebaseerd op affiniteit er loyaliteit. Er is sprake i-ui contacten mct voor
behoud over en weer Een opbouwerker spreekt over een ruilrelatie:
'Ik heb a1s opbouwwerker wat te bieden en in ruil accepteer jij dat ik een
andere menhg heb dan jij over Antillianen.'

L1 het leggen van contactet en het werken met groepen puuen opbouw-
werkers uit het repertoire van her sociaal cultureel wer1t vooÍ 'animeren,
eD 'activeren' (Spiers 1991, 2000). De opbouwerken maten ook gebruik
van het aanbod dat Opzoomer Mee jaarlijls biedt met methoden om
bewoners te stimuleren om deel te nemen aan gezanenlijke activiteitcn
ln de straat ofde buurt.2r

Belangrijke Íàctoren bij het ontwikkelen van relaties zijn de positie die je
Sebt als opbouwerker (cortacten, toesang, invloed, budsetten) en de
diensten die je kunt verlenen. Een essentièle lactor is ook de persoon
van de opbouwerker: 'Belangrijk voor je b;jdrage 3ls opbouwwe*er z;jn
dc relaties die je zelflegt en ivat je daarh ats persoon kunt biede*,

LE9

E.n ..nlrile rcl lan orbouuNcrkers is 'dc animrtor.. i.ts h.l hjeÍ nos
Itulil'r Ook dt Lol ran de onucgclui 1un §crkzrrm zirD. 'lieenÍeitiru.D

Í . , j, ',, ..,|
nlst.lc pxden lop.n in fh.t\ \aD ne5relor. Zo !erschL;rt ccr vrn rle
opbou$rerkers regclnrLig op b,lccn[orrsrcn mcr ee]r T nrlr nr.r eeLl

Ferr rol dic lange t1d omsrrederr rra. r 'de oprocder, ir) de Íadjrje \lrrr
de *oonschool ,n L.u zichr wordt deze rol mct...re beo.icnd btj het
emleren ran reanlvoordcLllkheden en her «etlen van reseLs. Ecn soctaal
"dr.- 1.,.r r,,.i3h. r i ..,

poÍie]! en bloksespr]d(.. nret bcwoners orer rÍoonregels

Ook de roL raD 'iirel §ordr met regelma.rr gespeekl, nrer bemiddcling
en probleemoplosing blj conlllcten tu$en sroepen h de §1k.
Hicrarn onrlecnden opbounrverlen D hct reLlerlcn hun irnago ran



Ànd.,s drn in d.In..nticdrcoric * Lii opbousrcrhcr nict'aan.lacht

'binJcn tn tLbndrn'.
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Llm So.d ti luu.n rirn(tioncrcn rL pLorcsionrl L\ xr .oDtlrt r nil br
(on.\ zo\rl naLrirhr aL eiitaLrd tn onrilrnlrlijlJr.nl notli[. E.L.Lrilc
c,p.'tcllirg r rrriist u hct iil.ht.nrreL tLr$or b.nonir\ rn m5t.nrio.
D. opbouN.rLr.r rn.,.r (!.zr rumtt nenrn .n Ja.rrto. irn f:.rr.sqoneli
ponor il! ilrrd. op.L\.n iLCO 20011
D.zi poirir i. !!Lr sedr scg.'cLr Dur m,rcr ",rÍicLr bcrcrlst.llLgrl ur
een gezanenliiht nrprnnug 'rn dr opl.oL,,-'crltL .n Jc urve1lu,g ",nL

5.1. Sociale samenhang. leeR,aarheld en veiligheid
PenLlrechr er Zuidritk lenden hLrge .ji een rterle ;orr1e s,nrer|rng
-d -n . b. . lo i .
\\onlnsboulrreÍefisifg Onze Yroon Cenree|!.hr| O\t'C ïr.elie een
L:ertnle ol ir lier boÍSrn rrr soci.rle.olie,ie. lle.oÍpoÍrtiÈ tÍrlr
bero,er; r,rr or 1r' i.rleren rlln de Legels er selerteerde rieur1loner
ot woonge.LtuS \'ir e.n lrtlrrrsifgd,elei.l werL Jnrgrl.rk gtorgrnr,eeri
roor:er ordelllk rmenleler in rorrieker ll VerJ.r Torgde O\\'(; Í..Í

' ,: dg" " - ,r
n,is\ir,. l)uu,rn,e ír.irLe yerl»rder ir PenJr..h1 \ÍrÍei s.l,i,eer.l np
een gezrmerLijke irzet vrr bovorer en een m.rrtsch.rppelijk,nsriruur
drr bcschlkr: orer nrchtimldde ei on, Fnrlires. s,e h.ridh.r!ei.
Tot ir.1e irren negerrig ze1le O\\'l;. hler Ue Ni.u( Urie. ?l.l i. o.l
rir ponitkscgrrkkir ri;prrker ror ;rrnd ri brenser orer omsrrgvegel;
tLrsen.le berorers r:n eer poniek.

D. opbou§11'.ik.r !.|.r\r di dcrilhric Qn beror.rj 11. blijkL dxr.Le
co,poreric ongrn3sLcscls nicr Lrngc, krn oi §iL hJ,dhavcn Ecn grocp
b.Íol.\ Lrlilti J. .orporiric cn dc dcclgcnccntc hardnekkig Ènspreken
op hct Lanrlhl in r rn r:gcls L)cndrccht bchoort Lor d. koflof.rj bil h.L
nrlicncn rar ldaLhicn.rrDi opbousr.cLhcr "l3nr1ccrr dat bcroncrs nrk
nict rlhaar ru,prchcn op. ortrla:t maer dc dcclgcnrcntc cr rlc

Hct rtrtrourer u nstuti.5 li.rii ..hter ior zÍirc hhp 3chad. Èo grrtc
groep berorcrs stcLrrlt nct .lc roetcn cn rcrtroh narr eangrcnzcrdc
\:in.r rrrhrn. \rrel bLrrnrrs brachrcn nr -1002 ctn st.m uit op LcciLarr
Rorterdrrn v.rn lD forturD.rl

De 5terke rtileer brl groepdr rutochtonc ber.oncrs in PtLrdrtcht cn Zurl
\1it teD alrrzler) v.l uLru\ttomrtr len rtu €D s.zicn als rLe ketrzildc

Lr ,1e grore socirle cohesie dit n het vtLlerlor 'otston,l. Amo 2001 is



d,t gcrotl vlr rnrnLrorg|eid rer,rnderd in een groepsgeroeLran ccn
mindrrheiJ LlLe zicLr bed,eigd roe1t. Fer posirier.e idemicit is ongcshgcn
n cen negrne.e die riet lrnger een !.rmentrirdendt krrchL romt nur
,Lerk rls fliltzwrr,.

h rerhevigde mrte doet dil ,i.h 1.oor li I rndzicht ir Onrcaic. In .lit
bL,L,Írje beÍrl bliiLrens de scher nr de opbourterkcr ccn orcmut
ur .ociale srmenhrns door dc unrczishcid nn irnilirnctuir]<in rr
de wljk en rljrrclishelcL nrxr nieuwlon.,s.

,\tweer teger rieuÍkomers in nroorlogsc riihcn r gcrn nicur rcrchiln
seL. Deze rvijken hr.ldcn hnsc tii.t ccn honrgcnc bcrolhing, mtt een
klcini cn hnszaam grccicrdc grocp alloJrtorc brÍon.r! luxr in dcz.
woong.bi.d.n blillÍ d. làns op ahtcir ràn niculrkomcr groot. Dc ri
sclopcn ticn iur r dc rcrlC.urnrs riD .1.2. (lilt.D vcucll op g.uig
gckonen. Temijl nr sta.lsrtnicuwngsrilLrcn gNtnnirg optrad ten
unzicn mn co nicuwc bcrollongsrncnsttlling nrn n nroorlogse
wiikcr dc aÉr'tcr toc.

Dc sociari psrcholooit vitbr Llt Jong hrnt.cn r oor Jc \ rrhouJxrs.Ll
nrscn bevoltngs.rrocper,lie n rtrdserLriturirgr"riho urstonLl h.t
bcgrip 'ctuchc tolerannt, rluirlgtdtug r, htt publrlc rlon,trr tu'se:,
rutochtonrn en alLochtoren bunor Jg.neer geld.lLie regels. rJtrrderr
cn geLruikn n NcrltLland Ur lor.s l9sb). Hr .n(lcLzoekt n:oreLrjll,erleLt
yooL ter sociarl rverher oIÍundionrrir !r ({r nIl.nt eoris.|e tlerrrtie
te bcrolleren cr omlerscherlt daarbir rlLie ueaus. Al!.tnLeLrc \rLurruLelt
.n cultureLe f:.toren zirrr brinr.loedl,uL op hndeLrilt eLr geme.,rlelrrl
nneru. Op r'ljh ír burr0rl\,e.rr speleLr grocpspr,rcesserr eeLr bellxr$jle
rc,l en op het nL"err .u de sorrt er her ponth spelen vooL,rl peLsoc,n
Iijle en ntcLpersoonlLrle irctoLer.
\ega.er€ È.to. roor het herorrlerer lrr etrisclre tolÈantiÈ is eef
huisr.estrrgsbelei.l clrt er toe leidt c1;rt groepen rllochtoren srmemoren
ir de slechtsLe delen nr de rorirgroomrd.
Bij 1,et ber.orderer ur tt.l.che loleÍr.rie ot ÍiiloileN,irn l.iCeilsd,rirs
rro.e$en lrn invloed Elementer rlurin zijr her serer ur een heldere
defiritie vm de sinLitie. her .rÉÈren en lerÍerkef vm ntoritelt in de
wijk. het innnuleren nn eer roor iedereer lrurrdbire spelresels er
heL malren ran nieum problccndcilnities rarrbit bcdrcigingcn voru1er
omgeboger in krnscn {.le lons 1996r. Hii seeii het Íolge.de loorb.eLd
voor een detlnitie lan de situ.rtie ir naoorlogse rvilker: '3eleideLilk rin
zullcn cr nicurvlomcr n dc rijl<cn komcr woncn; dir is cin onorrkoonr
baar proccs raerorcr nlct ondcrhrndcld l<rn rordur cr zin r..lop kanscn
,".,ti.i.:

Voor .lc onririLÀcLxrs ràr sociral lcidcrschrp r gczrmcnlijlc mcninsr
ro,nng vrrcist cn ccn brcdc coalnic van rcnchillcndc acrorcn in dc
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rirk Gczagsvol leider'lchrp is eei looÀÍài c roor h(t lormuleÍef 'rnals.mrn. sprlresels loor or,Bins in h.t pubLickc (loLreuL lie gelden van
icdrreer, ongeaclrt rll<om;t

Her es5.jI rrr de long'ZurlclilLc nrinrtcd.n Lrr \er.l.dering \§erd g.'
\.hrel.en ii 1996 Sindsdicn htcii cLe vtraldenngrrr deherolkingrcr
sneld doorgezer. ]leLrnsrijl. iactor ni de r ir!(i)en,fÈ n. de rerhoL:dn
ger is de concentratic lan sociaal z'n1J,e gLoqrer lr doorg.rng.buiutcl
en de toenamc mn scgrcgatie. Belàn.srllh ele.renr ls ook ric «rcnmc mn
onreilisheid cn c,nrinilitot.2í Door.leze ortwikkelir3er is c:r ricurc
mengeling ontstun ran ehrtr.he li,r.roLef. lerloedering ran dc soon
omgcving cn cLinnralrttit rlir & soctle r.erhoudirgcr in buuLtcn n rtr
andcring ondcr grote rlru1i zet

Tc3cnstcllugtn tusserr gLoeper er gebrek.rrn rertÍnnr.r m DÍarh(\
rastcn n PenLlrtclit tr ZLrL|vijh het remogcr ran om sczrncnllk pL,r
blcmcn op tc lossen. De irtegÍerend. kfu.hr 'rn bcQndc rirhorg.urisrt
tics r bepcLht cn ie buuÍr.irtJ.irell íltrst. ...r. l0{12) Dccmt.ri.l

Dc voo».:nLrlel roor eel brced sedris.n socieal lciderschap met te,r
,leUnLtie 'an de s,tu:ne zorls deJons dic nr 1e96 gii zijr am.r 200.+ niet
aarwezis. De tolrrisJli. is toegenoncn. Xtthouder laÍon 1JD LeeÍbrrÍ
Rotterdrrn geeli ir een di..uisi. nr.i b.rolcb dc nii!\. artirrtie rrf
het problee.r 'Tot d. irrtr ,achrig wrs dn ccr t.itsotLrlitht rrtli. irlensen
die rar beter zochren, grocicr. hondcn nlct ttrecht onlrt brLn alle
*orirge,r l,Lrultonirgcr rarcn cn sngen raar Barenlrecht. lr krvrn,er
rnderer roor her in de pLrrt;. buitcnlandcrs, nrnsen Jie geen Lespect
hebber voor de no,mcn cn \ri,d.tr licr.'

De rLÍte iLgDg ran dc lsralLtcit ren .ic Foon en Lcetsrtllne !Liirgr
inren.enries op ccn brtc.1 tront r u soncn. leetbrarl,e,d. .ei1i91,eiJ :r
zorg. Samcrlcmgsopbour cD hct LrcroÍleren \lr lo.iirle srm.nhris
kunnen ccn bclangLirk onrleLrleel 'omerr .rn drt progLrmr,,r De SCP
sLudie Zck.r. band.D' iSCf, 20rJ2) lcst,thor! rL\sef socirle srmen-
hrng. lcclbÈrhcirl or riiligherl. Het rrpport bouLr ooí nt de ÍLLdi.
nn Putnan cn dc notit r.an sociral krpLtael en 'rer1« 

dit beleid;matig
uit. Soc[lc cohcsic op buuLtueru rtr..1st rldus Iet SC]r'rrar dr matc
§iàrxr d. b.\roDcr semeens.hrppel,jlte \!irrrden deler. er praLrc i; mn
ccn zclcLr soci:lt controle, r.an de rinÍezigheid er irterdependentic
!àn so.ialc nct§.rrkeD (inrànneeln) de 1oÍn !.jf ltierdschrpsbanden.
lomecl n de zD \ln prrtitiprtre r1r orgrrisrtie;. r'erenigirgir cn buurt
a.riurenert, rar rert.ou\.er in rrdet brvoner en dc bcrcidhcid srnicn
met iien te zoekerr nturÍ oplosirger roor col rctic'. prcbl.nr.n rr
De 5CP honn op brsis !:r een vergelijkins mr geg*ens nisor wilkcn
rot de .orr.lusle drt een sterke posirieie rtlatit bcstlt t$scn 'ocirlc
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.oli.!ic, lc.flru,h.i.t.n r.ilish.id. De $.itrle hlrliteit' nr :er rilk
L eeD bclatr3rirkc tà.ro, bij hcr nircau mr vcilisheld er crl inrlirelt
Socialc kr?lit.ir onL.hrilti hct SCIr als de mrLe Frxrin buLrll,eFoier
onrlerluge contrctcn oldcLhoudtn. dc halitcit.li. zil a.ur Ji. .oitr.rei
toekcDr€D. hrt ëeroel lan Dicdo cftDFrcor.l.lijkh.id roor her leerlJin,r
n rlt buurt. rle nate raaLm zil zich thuis roclcn cn hLn gehtrhrheid

De berindLrrsen rttn h€r SCP olJ.rÍr.p.n h.t b.lang om .m:rierirsr
opbourv en het ber.ordcrrD \rn .ocial. .oh.si. n.rr rc zcncr rLs crrr'. o. l, I

!eÍsrotef lali leelb rh.Lrl ur dc ririehe Ie.loDgr hs .n \ .ilish. -

5.s. Samenlevingsopbouw en sociale begeleidins yaD herÍncturering
In doorsrns;[:uurten ortbLeler grlr&r.r: rlt roorlaaL.]cn roor rii.rlc
zelaredzààmheid en eigeir i»t,rtielrn borruers H.r opber(\.rL ri.hr
zich in deze bruner meer op soc,rle l t:elcrling Jrn op srntnlcr hg.
oPbourv iran Veenef 19!9.20001 [erÍ rer.un\oo cllhtn.oor ccn
socd uitrcrhuirproce, ei her ir s nJ Lou&r rrn ccn vcillge cn Iciill,-il-rr..11...
orcrhcid tr mutschrppelljke ii,telli gerr

Het stirrulcrcn rrn onrlerlinge \oci.rle conta.ren herrt ni rochomlrige
sloopbuurrcn ccn arder.loeL dm in andere dele r.an r1e *.1k. Ncnrcrh
romng in doorgrn5buuner is r.oorrl gencht op htt bi«ltn ran oncLcr
Iinge sorialc ,tcun l!' \or)rtreel.len !ri deze 'ÍeLnnetrrerL(en'ziln dc
nocdergroep n dc OssJ,isrebuuí en de prrrrh!izor rri rle KoBa buuLt
cn dc LamprtibuuLt

NerNerhcn cn Stucpdr ,Lir door tordoen nn het opborLrr',erl tot stanrl
Lronor wo en dooL aLltrl.i rl:rnrics !eehrildis benut ill! \ux1pL]ur!

Begeleidrng r.u, het proft, ran uirLc,luizer rL.tl1 ,f \l.iL,nrifirrr .,r
O!de1an<] sehoppeLll nct ce[ sr,.i lp,ognnmr I]e sr.irl. bes.le,dnr8
is niet gerclrt op teru.rkcer u ouJt buun nr:r op her m:egertr rrn
brgrge om gocde stert tc huLrncr nrlrn rr rndtrc ,lru.rrle. \i.r iuis
bezoeken k,jgen b$.oncL. u nrlLrccl ccr .rub..d roor zrrg. ,choling
ol deelnrne rrr sociJle l(uatcit€n xr !1. buurt. OpbouÍrr..rÉ61rerkef
diarbir slnemret de socLrrl L,esrl€idcr oi niar{hrpp.!ijk \ïen(er die
.i. huisl,ezoeke, doet.

De opbouÍlverrers !lCnrlertn rlat orerlast bchn3riil<.r r dtr. erni.ileit
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ronÍ de oideÍliig. reiari.i in doorgangsbuurt.n H.t oplrouÍ$cfLi lelrr
een hildÍrge i!i iniLirtieven om orcrLrt t. b.t.u!.I.n. \'rrorb..ldor ziln
eer schoonmrakictic in d. itrrat. in iuncnwcrldrg nct bchccrLlierstcl
cn prnidc. Dc opbourrcrhcL gart JaaLbij ui scspLtk or.er rcsels vc,oL
auto\l.nt.lcn op Íraat cn .trccti raar s:merspcl nrt d€ poLÍLe. O\erlln
.r .rs.mi.\cn {o cn m samtm.cLlon.s ran sociaal nedoeLleLs nLr Je
corforiti. .r opi.flr\uLicr bisprokcn mtt Lc"oncrr rir 'blohlrespLeLJ'en',

stroLsd door srr.urenLlile iDitiatic\en en ài\pr.rken o\er o,rrsrrgiregels
Etr mt.r projectmrtrg ulrrirtief r ern.!ru\'hoLrsereÍllnr' loor rielrw
LoDrers r.rrru rorrlt seort-rrrd mer het op soedkope \1j?e i r.hrerr rai
ern son1n3. Àdr-si!nl r!: nerh 'm eerr pLobleerr eef lelrk rfitirti.l Ilet
tegírg.rrr r.rn orerlast g.rar srnren met oudeiifge sttur. rrlruil er het
aarlere,r rn pnkriscl,e r!aÍJlsheder

\oor het beprlen rar doelen mn socirrLrverl ii !ruu(Én'in-1er]nd.ins
is !.ri bel.ris oi,, lerls.hillende slturtles er groeper te ondarcheiden
zo:1s b1llrers. temgkeercLer, rljdelljke berones er renreLLes.
Doeler er inzet tn ;ocill werk in bulrten-ln-venrrl:ring si zigen met
de roongang ur het herLrucLureringsproces. HeL bes[:iL rot sloop mn
dc lioBr-brur Ltidr rot ccr sqirch ir rlt docLcn rar *rtnLNingsopbouw
naar sociale begrlcidins tn her op peil houdcn r.an dc lcrloln,cid rildcn"
hct uincrhuisproccs cn ic gclisccrdc sloop vrn dr Lrun
Ooh dc .loclcn mn hct Lcciburhcidsprojcit Oscnis.Lu,it 1c,andc,ctr
tijdcrs dc uitrocring 3clcid.liLr \t,s.hil m.r .1. siturric in dc KoBa buuLt
i. .chr.r dar .1. Joop Ían dc Orcni"sibuurt, rrcNis 1aD .1. LiDipr.i
buun. nog larcn op zich zrl latcn trchtcn

Uit rle onrri1Jrc1in3 rar h.t L..ltrtrrhc sprolc.t Osscnrscbuun blilh
Jat hrt rloor.lt utllc socirlr rtrrn.l.Lirgar n JoorstLoonbuunor nict
3otJ moselij| is rn rc rrrlitr ntr l.Lc,ltctplanncr nct er rloelcn rlic
'iij a€ Íarr \ofJrn s.Jrdn,t.rl. Dt rooÈerilDg.rild 1 r,1.2c pLinncn
rr ra.rl l.D.r :r o: h.t Drc,LrtrlaLr uLlocring r J. srtuatir gcriizigd.
Oni.rroel u.rr le rèLrrlLil* onr\.iLJr.Lnisrn u de buuLt blijii y,ltrk
'oeÈirk. D.r.:r Lnnï bri ,irt:lu..n mrelrri nicl so or oLrlrilJ.clJ
,looL Lle i,rsrt1l,rrg e,r ,lt rtrler; ,lLt de u,ooerxrs trr hlr,l noncn nu.rr

)ien gerclue ,rze lnr so.i..rl r erl \ ràa$ eerr gr.)nLli,re rocrale LlLaguose
h ,rnrerÍennris rus,eri de rLitroenler en opdnrhtgerer vlr 1i.t pqe.t.
Ile doelgtriclrtlreirl nr ,1e irzer rorrluergoot rrls,le doeler pero,lLek
rvorclen bilgesreld op ils,s \t ter!glioppellg \.ur!it de !u\o.rnrg.
l,it de pnLrirkbesrhrl»irger h1iltr,lrt de doeler i.rr tlore.rer lonr!
glndeweg remdereMo.der .tJr drrrl o. r e\rliciet r ordt geloze,,.

\oor de eilectiriLeit en do.Lgei.htheid Qn iocirrl reÍk ii eef goed
tncnspcl mct andcrc panners verelst Drtrnagt regie rm de rerschil



lerde socirk intcncntics dr phas rLtrden in buurten. It Hoosvli.t
pee1t.1e declgcmccntclijhe progrrnnurrranrger Heel de Buun ccn
certnle rol in hct riitcmmr rr coördmelen lirr sociaLe progranmr's
roor Nlccuwcnph:t en Oudel. J íde Boer 20031 Dez. .oirdlrati. rln
1ers.hill.nd. prosrannnr'\ orrrbreek il] Pendrecht er Zuidwijk.
Pr,rrlucricr s incnsp e1 r t]rr het opbour'rerk met Irdere prrtilcn wordt

8..
,p.1 is o.,h dc posule die $elzrllsins(ellingen innencn in hct.ocirlr
hachtcn!.ld. Dere posLtLe rs relrtielzwrk.

Hcr proicct !oor buurt\eÍbelering Orer.hie ll r ecn hlrsich rooLbcekl
rar inrtgrrle buurterqrk mer een combinaric mn icDovatie var dc
wo igcn, her opl(n.jppen ran de woonomgcring or socialt projecten
Blj Je o,u,"i!.lel,ng r.in her prolect is ccn cxtcn bureru betrolten.
Het ofbou$Íerk steit als roomurrle roor hct tcr bcrlildrns sttllen
vn h:uL hennrs en cortrcrrr in dc buun dat zii ren positic rtrluijgt
Dr de luroerl g lrn de buurrerbetern3 Ze cist cLkcnnnrg vrn hlr Lo1

ur de buun en beschemr haar contrctcn Zc stclt zich ool als belaLrgen
belrrtigeL lrn de buurr.
II€1ert€rrr bureau.onÍtrtccn ir ccn cvaluatie dat ondrnLrs d<..ooL
bereiding ner heL opstellen nn ccn 'bLrurttoto, .er 5rl(ille Lrrrt m€1
gegerers over her gcbicd, d. Í,ciàLc dii.snose oDl.ol,loerrle bllrkt omdrt

E" | , -"r, i-e
rctueel orrLerzoek in dc burrt wcrd verricht.

De opboulroktrs schctscn een 3evrLiecrl beeld lan <le rocirle ont
witkelmger n doorgrn3sbuuncn. Zc signaltrn htörmeL€ Íeun ef
zorsrtr(crkcn. ondcL rgt Nll en zcliàrganratic r.ur dt'erse sroepen.
,nr.rr.ok !.,11,.d.:r1s. onrtillgherl or crmunlLieLt

Iucr..n g.t.5c.rti si.,op. rrt..r toezrchr en LIZer !il]r bulrrt.on.iërges
lukt hcr n dt HoogrlLtr't KoD.r bLuLt g,:.eJ orrr de leellrrrhei.l .n
rcili3hc op pril te hou,leLr u Lle rlooptrse. Llir de rruktirl$esthri . in-
gcn koDt ook na:r roLur lrt de st.r;t e,r beli,rsnjke mltschrpfelilkc
xrstLtuties zÍrli r.rn(ezig zrlr ,r ioeionsfge ;loopbuurlen .n !.rt.l
nndcn r:n de *rd. Ze pre:te:er '::k orro[Lotnde er b]iltcn nict

Er lian daarvan een lange lijst worder semaakt van de signaleringen van
de opbouwwerkers: de politie mjidt buuÍen, polrtieposten zijn nict op
sterke, instanties handlaven regels niet, er zijn geen klmtvriendelijke
en eflèctieve procedures voor het melden van drugsoverlast, errordt
onroldoe de n8.sÍep' [, ih, *' o\.,Ia r., ' . i:r '. "":rr a ru. zi. :n
gen voor begeleiding van venlaafde en vemarde personen, a psychiatri
sóe patiënten worden geplaatst in flats in ccn doorgarlgsbuurt, er is
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gÉbrekkige .on1rol. op oÍ.rb.§.nirg, h.t oDtbrcckt ain oln atrg cD
hegeleid roren roor Àntilliunsc lonscrcn. Dc iijst r\ m.t conpL..t.

Dt rtlaic pLoblcmcn n :.D raDril{lrltn rD de'cnLschc ronporenf
drerin ziin urzct ran hciiigc pohiete .hcussies in Roncrdam. Ecn iaar
na hct aantLcdo ran tor nituw gtnccntcbrstuur met LrelLlr Rotter
den gccti di Chidori dcclraad.bestuu{cr Donin( S(.hIrrr (P Ar sai
hrr Íarr\chor l oor een drs.u\sje ovrr.srenzír \rr de clL .:lav 'n "ijhor' tn ran dt'sprnlurcht \irn nltrrutiej r1! politie. schoLen en 5ocirrL
rrLh bij dc opr.ur.r L,rr nrute ber.oneLs. Alrle trrÉ rorLrlr eeLr rrpfof
mr her COS mer le pro.rnose llt rr 2017 her Jandeel '.ruto.htouen' ir
Chrrlors r5 srdrrld \.un 5{lLro nr.r l5!,,. LeeiL.r.rr Rotren|u rergeert met
Lle eis ru eeu rlloclrrorelr5tof. De dl\.LLlsie .oli.enu'een zr.li of nriat
regel.n tegen .on.entr.rtres rrl krnsrmen, rllocltoren en nensef nrÈt
eer soci::l eroronlsche ,rchtert;rd in beprrlde lliken ir RottercLrm :tr

De opboLlL*'er1<er; rcrgeren sceptisc| op de roep om eer greidrrgs
beleld r.ooL rllocl,ronen er renrilzen nr:r eerdere rnrchreloze discus,les
dr.rrorer h rLe irren trclrtig. Ze rmer ziLi roor,rndtr lm eer grotere
rierging rar r;rren door een geleidelijke Jillerertirtie un het Íoring-
be,1r.J. Ze zlji BenÉisd 1e zoeken nrrr p krische oplo,sirgen roor
01.n.,sr. .ireitisheid ei sameite,tissrrotrtemen er pLeiren roor eer
beLere oprms en beseLeid \!oiei voor so.ul ,\ïrkke groepen. Ze sisre-
L:rcr hrL grr-rrr drL generelisrties over'de rlLochtoner'de tegenstelLingen
ns.n !ro.p.n r.r.t€rk€n.i1

Dc Nilsc L,nie hceft toestenmirg gevmgd voor het inyoeren ran
ii.n(. ,.!..1j roo, dt rcrhuur mn Foningt,,. Om in aanmerkirs re
I«an.n 1@r ..n huuFronug in dc O;scnisscbuut en rle Kerhrorcsingel
rN.t.D pot..rial.lruuidrr rantoncr drt zc hct rÍgelopen laar inkomen
hedrlrn urt rtrli.:r Hct Rott.rdiDrs. Scn..nt.b.\tuur \!il ..D 1ïoonr.F
Sunnng nn !.r.n mct xrhoninrtiscn rin 120 qir \..u hct nrinimu.rloon
roor ten aantal grbitiior n dr strd li

Uit dt pLaltijlbtschrLrr ngor blirl,t .lat hcrltLutt'rr.ring \.ur §'irh.n Lcidt
tot.rrotc . crhuislc"r.rrngrn. Dt gocdhopi ronug.n so cn tird.lirk,
bczct door Lrenscn nct tcnig hcuzi op Lit tonnsrarLrt. DLt Lcidt tot
coD.enorti.s \11 jo.iiril znal&erc groepcn n bepaakle conplcren or
strarerr r.r:riooL het letfhlimaat wordt aangetast. Coryorati.s hcbbcn
1àmee1 s.en moselljkhcilcD oD xr sPcciÍieLrc srtuari.r tirdclirk cctr
srle.treI lLrplrltslngsbelciLl te hanterer.
De opbour*,eLleLr veuizen nràr ltt npLianing\bcl«l dat corponties
hrrteerden tot errd jrreLr tl.hog otl Ln p.,rtieL(cn rn *ooncomplcrcn
een enigszms horrogeen *oorrnilleLr re benerkÍelligen. Het inplaatsings
l,el.id rei beëlndisdrlret uuoelrrg rn het lnbodmodrL' Naarm



objectieve criterià selden voor he! bewijzen van roninsen en bewonen
zelfeen keuze maken uit de aangeboden woningen. Dit vergrootte de
keuzevrijheid en maakte misbroik van inplaatsingsbeleid door het were.
van allochtonen onraogelijk. Het betekende ook dat een belangrijl
instrument voor sociale begeleiding van bcwones wegviel. De verant-
woordelijkleid voor een goed woonidimaat werd door corporaties vooral
bij de bewonen zelfgelesd.

Meer naatwerk bij inplaatsing er intensievere sociale begeleidnis kun-
nen een effectieímiddel zijn bij het tesensaan van oveíast, vancialisme
en cÍininaliteit tu bepaalde complexen. Tijdelijlte maatregeleo geridrt op
specifieke en concrete probleemsituaties kunner rekeren op een sroter
maatscnappelijk draagvlak dan algemere uaatregelen met inkomenseisen
voor bepaalde stadsdelen.3a

5.6. Proiecten en basiswerk
Bij de start van dit onderzoek werd de volgende gedadrte gelormuleerd:
vooÍ een constÍuctief s amenspel met rndere partijen is een heldere posi
tionerins nodig van opbouwwerken waarbij de eigen werkdoelen m.b.t.
sànenlevinssopbouw worden geëxpliciteerd.

ln h.t.nderzoek ,iln we rerschillerde gege\,e \ tegen gekomen dLt
dczc gcdachLi onderteoren. \i'e hebben d€ doelen 'an het opbou'""erh
gcn.pccrd mct dc klassieke o,nschrijÍtrg \r enlel,ingsopbou$'en de
activncncn ru d. opbouw€rker bes.hreven ir terrnen van het olt
1ïild(cl.D 1..ur i.iiil krpir.rrl er vD bhden' e,r 'rerburdeLr'.r,
Dit i. hct'b:sisr.crk'ran ..n opbou\\Íerk€Í. Het geeít de eigen ageLrda
cn .1c ndtscheppclilkc rol Feer lin ins,elliisen ÍooL samenlelLrgsop
bour en htr orth,ilii .1t TtciÍieke bildage die irn her opbou'"'"erLr
:ls .ocialr disciplic k:n sordctr Í.Nr.hL.

Srnenler.ngtopbous i, icts andcrs drn bovonerylrticip:tie op dooL
Jc or igcnrortc. corporati.r b.ro.mC. ondefferyer. Orr sanenle
ungsopbous tc lumcn lcriÀrcn morrcn ofliousÍerker orer eer
tigcn pLoicsionclc hanJrLrgr Lilhti.i bcschikkcr HÉ1 5.hoon ror l,r'
r.rk rrn opbouutcLkcL om tt hurntn bcoordtlen .1 t-.epul,1e r.1irr1.i
tcn crn \timulereDde u lancnbndord: iunrric h.l-.1-..N E.n otboriF-
werker krn ook beoorlelcn lr.Llti m.ns.n .n s,o.p.. mer ilkur ii .oi
tr.t gebÍn.ht moeten Febracht on rlrnanicl tc bc(.rkíelligei ii so.irle
rerhoudingen en rLelke yerbindusen grlcgd mocrcr Forclcn om viLale
coriitiei tusen beqorers en Drstanrics tot:teDd tc bLcngcn. Lsscnrieel is
drt een opbour*erker rLr de p.,snie D1ocr zirn oD heuzcn voor bcparlde
a.tiviteitef en ioltlitie\.en te liumreD rocr\en aar hct oordccl van de
bcrrokken bervoners c q. bLrrger.16
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llir dc priktijkbeschrliurgcn b11kt dat opb,rLr'"'"erlers en rnsrcliirgen de
hrtrd.lins!'djhc di. nodis i! om hur lrrl goed te turner doen v k
zcli mocttn renroror. Inrri:ticiku rrns prs '"orden se omen rli di1
is ongeztt n een proiect. S ubsldle\ e^trekteri sIr te urk rir gerleteil'
lcerle prorlucnfsprahen rr prenide eLlen op de stoel zinen vD insLel
lngcn cn pLorcssionrls. " Benuurder\ en .rrnbtenrren hef.nr.n ,ich
soms nirt tot het Ingeren vu (rt er noet gebeurer. nrrr schilven
ook roor hoe. urL eLr *lrneer beprrlJe rctriteiten moeter pleets
u ru Drt rs corrrLrproductjet. Cpboll$erker, emren het rls sttuing
rorairle aclteLbul. Deze \orrl rr1, (trrÍi.s leroorzu<t *rilrinssvcrlics
er leilt rot'loze' proiectphnrer.rr

I Ier sirrrerspel krn *order rersterkt ,loor meer tLintc Lc mrkcn roor dc
e,gen rennmoordelijkheid er de proiessionrlitcit ru opbourtcLkcr en
ie ir*ellingen Lraarbil zil Lrrkzrm ,jln. Ern roorbicl.l zl n dc pLoduct
r15fnlr.. die ii het ierleden rerrler gemerkt tLr;.cn dc rlcci.ccmccDtt
Cl,aiois en de welzijrsinstellirg ChrrLoii §itlzijn. ln d.,. itsp,eLicr
terd eer ondercheid se,nukr ru$ei 'bas;s.rk'Íhct onmikkclcn cn
onder;temen van socirle iehverkenl en'proic.t.D'.
Stelregel kruiln d.r1Íoor basisverk cn srncnlcving.opbour .1e op
borLrwerl<ers en de instelling zelf ctn pmgntua opstcllcr nct glob:le
doelen die rijdens de uin.criis sord.n uits.r.rLrt n cr,ncr-tc rtrk
pLanren. \'erentsoording van .lc wcrkzaan*cdcn rxrJt r(ht.raipLaats.r!
!'oor p,olecrLrken (bijdrrgcn arn socialc progranuri s Jie gcnrnicer.l
word€n doo, declscmccrtcn corporrtics oi enJcre nltantlcl worlcn

.t rl
instelling.
lJrii$'.rk .i rïol.ct1ïc,h zi n rcLschillende tvpe werlaaan eden.
Hct krn dc dni.tclill$cirl bsorlcLo rls rlaerom een onrlcnL:hetl ",orJtgtDrakt russcn .lt tun.ri.s \ in opbou\\.rh.a en \an so(iaàL projrct

lJLt iii: pmltijhonJrrzo.l, blijkt ,lat en ttr(n .,FboLrrterhen rprelen
o\rr hun Írrk l rurr de hrtorschc onn iklclurs r.an het vrh. Ze niakerr
rcrs.llkugen net roorgrtlrrd. periodr\ rrl so.lall beleid, geoLgllrrseerde
L,c1:ngtrbeh:LtLirns en sancnl*ngsopbou".. In de hui<list pnL«lrk zLjLr
cleLrcnten tcrug tc rurrlen uLt dr pei.,ae \ r de rLjLtopbo'rsoÍs.men.
ran r1e smJseueuvur5 (vooL ecLr rleel van rle Lruldige gererat,e
opbousreLkeLs Lr drt Let beslr r.ur de jaanellrrrg). de Íici.rle leÍrieu
ruug. het r'ljlbeheer en Je viikrrnprh. \bor ee goeLl begrp 'rn socirle
pLrltrjle,r ,s hermis rrr de h,*oristhe onnritteling ormríri:r. Door de
rerbrokkelirg r:r fet socir;rl serk in Rotterd:m bil de decerrrilisatie
nrrr de deelgerneenter :s eer deel r.rn het geheuger rerlorer gegrrn.
Dat bemoeillil<t let leren in het socirle c1o»ein.



E.n ,.consrÍ!.oe lar 1rràhr;rkei zoi,ls Srdain xr dir onderzoeh ttgt
h.r h.u,deler \.r opbousarcrker m speciiichc siuaLies older rdr
lcrgrootgLis. Of deze nilzt kunnen 'het retcn ho. rc hridelelr' rtlr

",orrlcn opgc$oord OoL \rlkuil.n .i drirLrvegcn homcr r.,r Iet lLctrt
D ' e " - lq , I

tres {llenJcrrn cr TlronLrs 2002r.

Fle,, beÈrrlons v.u, de sehirnrtrJc w.,Lrïir?e l5 drr dcze zieh hooÈzake
lijk riclrr op hct rcrL rm i,,drr uiL. opbou§1lerheí. OpbouÍ(ert irr
l{orlerdrn L zoaii blitkr uit de praLtijlèc;ch ril rLrgen Sein..nnrisz,uh
maar 1e.nntrerL( m.t ..n t..nen)end. diÍ.renrirrie \rn rih.n Hel NÈrler
ilr r.in, ir een \'ljlt x in h.r odderzL,.Lr b it.n bes.ho'rsirs S.bL.!ei.
er cn.rl; het rurrlgenerr lin lerDrs rumn d. insrellrng. Httzclidc aeldr\oo, jrn,en{ertnD81atr opbou*rLeLken en rndere disciplnes bnrer de
Nclzirns;níell,ng zoal! rls jo.iril .Lrlrurc.l FerkeÍ,. jolgercnwcrltr er
m.1.1rs.hrPf el ril \trh.rs
OoLr h.r sim.,r\'É .n lin optou\trerh.rs DreL proiissroD:ts van co,?o
rltic, Lt..lgerne€|te. pLrLltlc cn het lr]gcmcnr ran deze sàmenrïcrLiigs
rerbandcn is een orrdemcrp roor rellol:ondcrzoek
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Noten

H.l ondu.chBuuÍ.r ir vcnndenns mrtrkte dEÈ ut rar her lrogintum Só.iàI.
colesie van lft KornnL.nronr So.itrtrl l,ne(eÍen Rorerdrx,
veendr. A.F. !àn,2000, SóLitrl...hesie, vn:sÍ.lilsèn en drelr. s. l!: Endvc.làs
Ronde rlil op icn. Rótt.íLm: Kennir.flnru So.;í Inre{erer
kenen.À.I v1!.2001, !r'. dó.ument Buunen lny.nn.lerirsnr 1: \trnàg rc+
he?oeken Peidre$t cn Hoógvll.t. Ródè rm: Kflrníce runr SoclaillNen.r.n
VeflreD. À.F ,ar 2!02, !r'.rkl.run.nt Butrten ln E de. 'rs nL: 2: verírg vu
trrnibiÈ.ntonÍor so.Àrl wcrlcÉ Rohudtrn: lcnf iice.trln Socn lireíerc.

2 V"n a., l.a , (2002) slxeeh olti de icduio. pmlrtijlav kr' die bes.hikt orer
pnktijkkenris t)e?e kenff Lresnal un §.rn hóe te handelen, klfnef refle.rftn
.p .nvÈnv:.Lre sebeutrennse! or hnnur L,istuÍn. C. pdÉfrt y«Ctr zrir r
b$!n.u*.. trli e\perrs. ledrijlslnudlgor ScbÍLilen rÍmar trli .trmbiótelirk
lun*drN In' en himeEn op ]let b.làn! vd ptufe$l.nel: di.Íerioniire nrnale
in pÍÍèsionele or3mis.ries. (vin drrLààn,.p..r. ps.3l)

2ol

I lÍ. W yxn Tiren rverd hii Ler oin'e+ ra! Zulórijlt g.tnlpirt.Íl d..r id.eÈn orer
gcnr.n\ln+$rmrnrs ef de 'wiileedidt dt.o t.g.nwnlr osrf bledqr dn
.1. §.d.lirl..ulttrur d de nÀs ere mtrsimens. D. Studkso.p ll.! die -r de wies
íon.l ym dc sijlt-{edtr.Lre Lrm!leerde hel zo: D. mcns móÈt.p de sedichre
geirri.ht *. !n dtrt h.r nrosÉ irkzo! kunlor ziin driiizcll ids d..r,.nd.neert,
rooÍbÍu{t. Drnoe no zijf inateriele omgevlng rn.§y.ncn: de Íori,r& de buuÍ.
dès,jkidààrin tàn Lns,.r.nr:nd ook her eelcl. g.zln sórd.n hdÍ,kker't)e ofzet
dr nri.hdng vrn nr Íiit noesr srlnrlleren 1or ecm.cns.hàprvomhs Dii kr r
'.e!rond in y.rh.udinsen'd.or h{ opdelolv d. w,il in LleinÈr. eenhedE,r Ían
blnrterí àt àL.mlc eelvtrn een srorer se|eel VcÍlcr \. c!. nÍienre raEer'
r Lruule. ge.rracÍl do.r hoseÍ. §trndei ru de ftn.lcn làngs venGe*iv.s.f
N mt .le ..rporàtic Shlhtirs Tui,Íhd luid§ijkÍerd.l. Zurlwiitre cemoÍd p
opBerchr om d. sà.!.nl.yi.sÍ,Fh.!y re bercl.leren nct r..iààl .ulturtle 1. ,n:irer

rdàriglngdr. EÍ bLcL.r rl snel rts.fielli rBen rus.n vea!:lnll.n.l. gÍrF.f
rewonen en h{ c.iit. uuÍ, rfl<omnis uit Ho l.ud, hslind. croningen er llnbrÍ
er tu$en eesdrool.lc.n ónse\.nÍrlde rbeid{s, bambrn o.n.lc ijrfl.
lr.?e heterosenn {.nd S.nèenr.hapsvo,nrirs ir dr reg. G.lrndo+ l99rl).
S.. ologen bekÍterrd.r E dc EÉn yijliig dÉ Í jkgedrhk. vàn D..m we op de
\oc i e heEo.eennen vàn nru*e rijken .r op het toeleromcn b.làas rrn trndflE
ktrd* voor n adrppelijkc nt.grrtic mrn de re,rtorile zoils rvcí( s!nó.I,
\p.nrrenisi|sen en belmsorsd,nrtÈs 0rn D..rnJJ A.,1995, \\rijk.r Íàd, Eële
tuesrtrtiekidetr? Ook BloUàn.l Pó .. 1993)
Hd ofnverf nn l'eDdre.hl, ,r.t s.diliartntie.rde buuten net ll.mp.Il gdt niet
uit vtrn d. yliksedNlte n.ur vdr J. ihdnrh'a e zeLlziin rÈh1.s wiLli.z.n m

3 O" St;.tti"gU*an ona, vr.kiri no*lrtiràkn \Èse vtr.rtuEr.. ÍeorB,rnisarie.
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dc ooee!i+, AideF dD in Zuldwiit reil h.t L.h..rÍàn lendEót !Èt in !àrdor
1t.- ,,-,-o,a. d.oo, - .,
so.ialtrÀ.ire. ,otertrnr-.hÍnt.liite e. Í,ó trtholLete rienruur (ReirDdorP L99a)

6 BuÍàuV,jtalnpaL Ganenle RoLterdtrm, Kernis.entum So.itrtrllnve§e.èn.n S.nór,
1999. S.oààl nnt{er.n op weg niar 200i lirlsrrn AreliÍhsen S..irrl InvcÍuor

5 Niir itrnleidins 'rn ofeittelinsrn in d. buuínrveràndems Oui Mrirflre$e
shetst joh,i limsh dn .m\|tr! in h.t.pborw.rk d1e ook dooFerkre if h

'Er zijl reeL rcr Lunhsvesinsen ,n Oud Màtircnsr. so.i.rle rrbmden nr vrceger

nllen {es flr veÍeniginstn L.rLd.. op t. b.{r& Oud rk.n nr eflr írcia:L
toleirent Hei opb.Nvivent LII g..a ànív..rd op deze onFiLLe inB lttesend.el.
een arnt:L nritnieven Èl.ck dc o.r&1.2.11i t lertrk$ ,{«È5 voor \t.dÍ
r..rieu§i,rser voozi.nn,!.n rnobnn..rdd ook rfftèr kser nieu onreí
lntitrtielen om dè iijlt rlnoon,lEL.n reill.e le makeD le dden ror efitr rl.ten.p
de Lleui De rngn nxn toc.n m.nseo beSolneD zich ,l t. lluiten uf d: bonenivÈrèld.
llet.Fhou*ivcnt gooid( lr.t roer o!r. Smre! met I.t 5o.i,nl cuLtuE.l {erk en het
on,leren*c* verl .cn mnpàl ollritkeld om 11{ no enflrt vtrn.ud.rt. teaen te gxin.
Drrhij Rsd rd, ong(Lru,tdljke ssl.]'iÈe re]rantesd: d rerd ses,r nÍ Én Èu Llc

bouls.luÈ cn..n zàngkóor À.lniknoldÈ leukzljr. en ntdtrsnis vorme. en leidÈ'
nn n,.iJl. r.làti.s Rond deze i.!1ilenen§ord r nenleÍkef nr ou.le.Èn.ntli[old
ni. in de plàà6lom.!r dr sod.le Ebodqr v wele:r Eijk.m.nll:11..1n.en
!.thoÉiàÍ.r o.dunenend reNíkin.le b!!Í dat zich..k *.er hat transFrtlton
óp probLcnr. nr de woon en l.eilnurtie De rieurve neh'e.k.n zijn hd Fródu.t và

próti$iónd. b.noeiers, n àrze louddr zi.h-lfnr Í d De vtrueltiprtlcndh.d.r
!rn vr.cgd{oÍden nu SeorernÀÈrd. UaN*r lr9:l)

7 Hos Elcurs. er deludsoorzilter en een nr drli'.rdÈ krtr.Lten alhtu d. v.ni.u
lvnrg eu Hoogvliet s$eek oltr'e.n n r!Íe.oLlednnen .lie {,nnbn.l in Hóógvli.i.
'De negàtieve o w*kelnrs nraikre n.siri.r. krtr.Lten l.\.I]ilmc! sór ! d. nlcuqe
nnd.glne d1e r rll985 B.Írhe kÍ.es: nrtrtrk HÍ,E1liet *e.r st.n( óprodràl.cono
rnt.h eebkd. e! zors r.oo, ro kdrui§lrÍElijk. irrk.m!8trtr . Drt gà1c.n vó.dlnls
bodín loor r! Nuse, d«. colÍiilnen, zorelop gtur rls óp U.inr s.hà,]
Enerlids onlsloid e d: n eurv. trlsflnene ar openbaÉ iir.l t!g!n d. tu.+rng cn
rerPillreus, r indÈrziids rc.r eflr nieu{p{spe.tiet Dr p.lti.L pxÍir IBt n dàxr de

bellrhunrBran Cebortn ut r(iÉ en rog íeedr bezismrtÍnjd voor..a.rct. docl.n
terrerbeterirs Or Fr ulier nlretru n Llt nitulvè.óll.ltivit i !.d onztlllb rds,
oibenoe,nbai dfl en nrts.Lie,r ook vlu.htiger Mct cln nn .rid.ologndlc r.!t.
.erond din de .o le.frnen ln d. f xulos\e de.ennir Di. wàs ni..r gc.órstuedd en
so.irL.rj de huidige.olle.tn+et n uiÈr.ld\ro n.gdijt g.dnlrncip.crder Ze beírÍ
!itÍienJer.ehren(en, manitartrtics, spórt !n àrnusdn.nt 1s nc.r gen.hr o! he( delen
r2n heLeveni!s.. Mirrller v.rL.n.len mdde bur.n cn d. buut.'(El.mms, Moscoliter



8 &.: !oÍtui', rne,ke ln een co me rop.lat!d om (n rk.moE vdsch!.s.]sàt
ie,lere.r reeri momefref ditr h iwi Íesakk$ r d.reil,lireid var'h{ onder.ns
zij,i en.p e deÍ n.DnÍBtr È r. builer en zoekie ir{rEdnde or

9 D. Ni.u'u.ln,.en,"""r.rtd..6.uwkund s en ir.[ne.tom.]r Èn ibnrÈ. bek
, ' 7.t i D'i- ,-,,- ,d -,

net de open Í (enh.urv flr h .penhrrsr..n drr [ei]ne,[eid iJroorL]. Íirk.

L0 Hd R.tt..l,-* F.,g."-n tr F.rír.i: E ni+rrre Jvtensen mkar de íid spmkl oye
Ict bcv.rdern vm v.rh.ndenleid, v rrNoo,del ikheid ar verronrven er iru+e '.

Hrt ptug n,mr .ómbin.ert dè.rÈnnrae. Hn OPoo,nflri er Si.istr,r!«r (Drlsh,

llcrLrrl.lvr.d.rBrinlpl.nr!ór'in..rpoEtie',Èennrr.gieÍ:rbir@Ídrln-q-etor
zovel bondng rls brldgin!'DràÀii.n(ennrn we dtrrr..r heptrtrlae sroe|.f op
bepÀàl.Ic tdrln.n c(n pr.LG lrn bondins no.1l,trl(eliik k} z ir ond,r Den d.ler
o!!oldo.nd. LouvàÍ l\..1i !h tc ltunren .le:lnem.r tr de dynmieLlin de
nodsne m sd»ppij. (. ) Em d!ry.lirL. yom van b.ndltrs hoelt op,l.rzell3e r
be^ir t nji op looívMrLc dài 2r,i.r fttnÀ r.rar.pgev:i flr ,i.r nier tesen het
fro.es 1an bndgnrg kcrt M.a ltàn rrlt! b.nuiÈr beprlde r..rnr.n nf ze loBantÍr
te berorderen Nlhet..g op.or L.tc( ntrluting in oaunnnhns hijae.lonr ninte
Natrh.pfir. Tegelijkdli.L dtnt itrn..n È.iu§! !.litiel r briaglns roe te psren,
nint dtr kod tulr zdltotsixnd Mcn mler nN s.rilLt i,rveseren ln.oru.ten
m{ de b{rotten nndeldd, 'crtrouw.n y.urcn. lt.nnir nemen vrn d..u rrE e

i.htersrond en inlornutie g.rcn ó1rÍ d. N.d.nrn.l$ mran.htrppii Men ,noet dez.
s oeten beRtr( bírlLkdr b, r.tlvt.t.n iarr Í vtrn Lnn uit hulr lB roo ? jr
(bliloorbeld het ondírijs nr d. pL rliclt. Íl.r), mur reselijltftijLl vrÍl,.uden iin
de nolneu flr s.rrooiten dLc 1n dc ondang.ml mrs.haFpiit.t ofeitke lns ziir
s€komen'(!in d. Buk 2001).
Zie ook Ze roB rtd.s at pinncr \icl2,i .ndcrz.eL Deli\htrven', Icaivoost,
\íleftrma &,rn Ve.reD. 2000
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12 Phi,luoi"oo',q lui.b,,rt. ?ine 1ir veenen. o: Rottdrlxna Drsbla.l25 nove.rbeÍ

ll ,{ls LuhmiddèLrc.rde dis.nÍ e or.er.te eeftnsr. nnotrÍ.
r.tivit.it nr een nrd (Íd een schiai r so.lal. ildonr.g'9....§rue.rd,
opl.pr..l in inteniteit vtrn so.nl..ont.rckr (ran ve.lcn 1996).
Dcr! sln l xn ír.itrle snre.hns zier dilÍolrr un:0).tr 9r..1.n, tl clkrar
Fórte.,2) pEtrtje mtrlcn, suiGr sri, l) rdlo ni.t r Ld.t. (Lcnins houden m
.llààr,4) s.hó.n hóuden ru aÈ srr, 5) oosÈ ho!d$ op Undd.r.n onglrseld.
!.Éon.n, 6) dliàr hclp.n op sÍut, :uro M$en. heg kr4r|en. 7) lo1Èc dink!. bii
dtMr,8)\rn,cn L rtar.I'nser, el boods.lmDpar dodrv..r dLriàr oppàscn,
10).llihr nclpln thun, z.rsen @oÍ.Lkrtrr
1!.1opbou*ycn(. kieze. looÍ dn .nLrtiennriu 5 a ó. Ze ÍrNc. nààr'.nise !.nle
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s,rnrenLrns i,r de sràxa.n .cn L.ctr. bnnn NB De schiilftd ornvlkkeld ln e.n
ruro.htone oms ,ing.r nlort voor g.bflrrk diveniq proolÍo,den se,nrtrkt.
Dulaenlhl t.à ónír,1*ddm ccn toncdlàdds Ntals doe Ler nreief vrn de màt.
va! s..ial. nt.!ràt.. De Làdder ondsdreidr d,È soorÍflr .onttr.t: l) prrtidlrtio
(delrrtu Mn lrd so.nle lerdr onseachr diepsans, dlu,r.nïid orbdel(enn),2)
interà.ti. (x.h.!c onhroehsen tusen nrdivi{luflr e. srcer.f) en l) v{nàndn.udins
(d. lnoniC Ítrsor ndnidrar e! tuu Broqln) (Kkifhr}. Veldbo{en Duyv.ndàk
2000). B1i en o uoek doelen en elle.te. vtrn l,ei Opzoom.rtn seÍl.l.làddrr
unscbÉrl (Duraardàk 200l).
Dtl6tà dr.làns bonwdar lrieÍ op rcorÍ nret de'nrtrtrdtrd{ler: D..l htnàÍ t te

b.lrlen oleen Íriat de or.rsaDs krn ,nak.r vtrn eèn a.tivitlitln.ultuur'
(opzoomsen) n r Èn trEnnroordelijkheids.ultuni (stldihqurttO. D. sr rladdd
beíait urt tien snorÍflr §riÍtrn drie onderde br\nlijn 12 àgr.sst, l vemlrdLnS,
0 onleN.hillishei.l), serolsd do.r: l) nÈt kmrijdm vxn .ónhd, 2) rtiel co!h(
nakflr, l) lEdoo, rn u tr.ti'iteiten,4) strmen nrmtativn.ncn oÍsrnteren, 5)

leeliesels ilsjrrrkflr en in sD.l h.ulldr. 6) smen 2o+dr 'ó.Í d. Ía{, 7) nnor
Éten met i'trte li,rsflr en die,nËn (D!.I«E,Jmscns 2001)
Dere6ch lend. s.LtrLen en hdd* ktrnn.n vtRxÍond raLcn àls hd doelwmroor
ze ?ijn se..nnrueerd uit L.t o{,s lvorlt veno(n

14 H* p,og."n,-, Ni..*.,."Len de nln rct d. i ài àls \o.nle irouyelheid'r r de

Íid 'D. rmrenhrns in h.t in-{sv*Idd. nctw.nr dàt r.n md n. tr r.ood ook Èn
§ocitrl. r selesenheid. Ien tw6hc rr !.c burlds rnft ell r ongaan en ratr de nre
wtrtrrfi,e znh over.n !v..r '.rrnt*oorddrt ród.Íroorde k(ihat vin !u Í'nsr
le'sr, ie hesirnrn bij d..ig.n stràt ólbuurt Want àls neirn de $id Driker, d n
Leit(,.h e..t e. v..ràl lir d. rirzc |rróp zc net elkiri! hutr dir(c d.selirkr
o,nse,nrg omsran. Drer, in d. rigcn sràat olbuuÍ, ligt lld ljkpunt roor so.iak
vanondenheid !n à.ttl burg.rs.hrp Às her dàarleb m, sebeun ]1{ ook eld ,

seheu,l het..h in d. *d d d.n bd.. Mrd g.bàt1het dur ntrt. bstiit « lr de

èisen nrur.abuurt gc.n so.iàI. v.rbond.nheld, mrdl diar gr! le"nhloordelirkheid

-rau'ren vóór d. klaln.n 'rn ILd snon.vdr nr( èlkàr, d t de kins ni.r sro.i dtrt

het èldo. in d. §id do.r d,czud. irn€ea Nrl erdt B.dan (D ek5h2, JrÉens 200r)
llet !ógtunnn! IvÍcn(r.iàk n d. Írd ki6t voor !d liau 'itr ínr flr buuÍ bii de

ontvii.t l,rg vm bur!.is.l!àp len ín1egÈ 1in LrondinB en bri.lBirs'irast on een

btud.r. b.aàd.rins.n h.t nnnllr.nrar lnMleren op Fijk en or íedelljk nilrtru.
Dxàín.c luÍ t.gcnwi.ht turden eeboden aa! so.iaie proce$en m ir flr uisluii]ns
óp srààt .nhtrnrhnràu cn de qmorbnrderde kl{ht etr bulsèriritiitier. op
.dulclc enreLieruze noeners 'o,d$ Lran,t.onD d«r s rk2001)

L5 MultipLy!i.ni.i Àdrtedde socnil henon dprdiktuHflrr) wiÍd Bee.hfl,ij,l
mnlr 8«s recds ii de rtrlè helfrlin de l9e eeur Cecneerd ln futnrtrn,20lr0.

16 Her opbouÍatrk in Rotterd n heeft een bepeÍ[te ro bi] bNonrsptrri.ip it hii
nrnrvbo!§- en Enovatieprorecten ar de onnli[le]irsnr Lehtru.tuÍeif8sFhnnen.
II dè perio{le r r de rid$€,nieuwifB ofGrond een btrl3fÍdellns tu\sen .ph.u**erk



en bemnem.defieuri,rs op h.rrtrÍ.i,r vr Írd$ernieuri.E en r.lkshunystin-! drt
ni ophellns ran ret Rio in lt96 rverd.rdeÍsehrrhr ln Ler SteunFuff w.ren.
Het opLrouÍnÉÍk s dooÍ d.?e ttrrlT.deli,r-s niet -soed .Fssreld .nr ear bijdnse te

levekn trtrn dn.u$ie\.,{.le solitrle.ompone.t vrn Lertu.turtinssFhnnen
(Hell..rtrn e 1.2001, Fofrunr en Ou{.hrnd 20lrl).

17 (leinÍhrlise mub.hrppeliike buBerinit!trtieven zijr setype{rl rls Èen v.m vtrn

Í,rjr,.ndenemen oI a$..irtie\ !à. Brtrt & Nut'^r,n,sr 200:l).

18 Ond.nince Èindins n v..Íal heh.snjl v..rsÍrlen vriirilliseA die seztrmenlijl
ien willen .ndemenen. In eèn pÉgrxmnl vx. rdbód-{enlnt. rhvnenen i! drdstèt
lm rlcdnmus b.làngiil on v.rbiDdngln tc bc!ór.lcren.

19 Dc th«tcrmrkcr rar BAF nààkt.n in 2(ll]l ln d. nàóónogs. yiit !t,.1yiil n,
Dordrc.lu ccÍ lrodu.ir wÀrrbij ht pubLi.k Làngs dri. óórà.tcÉ wcrd gci.tl in
l..g$àrnd. {oanB.n Dc Íuuto wddcn gsp.dd dóór c.n Antill,kns. gtu.!. ..n
Ivlàioldràrnsc gro.! cn.cn gró.p itrto&tón. §trliv,il(.É. Nr àtioop t.l i.da.en
dttu hd qirl«ntun. Hd v.nolsn..n g.zrn.nl,jk. v..rtdLing ncr ..n

20-5

20 vgl 1m r,rms: Krhrn ovd overiin tumen e.n simpioóm zijn vrn à cr
lrobleneÍ. Het gixlvar( on neer dan àan rlbrr. óvrnàÍ. H.tgÀàt óókotu.!c.tl
ler ar mÈdoar nr de uÍs.lappij. Erzrjrr(i ncnsu, di. dnilt ncdblrhoÍ.n.
OndÍ ze ved{loos zirÀ n1Èn buuí Íotrdr ní turr. "rt!e.i rndc( roín.r.n
vaildetr waar ze leen cotrLà.r rnee hebben. ondÍ ze ssdriden 1in or |m kindeor
noon merzien. Als È dd Ne doel im i.ti.s t.so, vcrpàupoins lDor i. (ar dsutr
Lrj. (..)zn1rcle rdb.nd$wmrnl mnstr Én plekhebbar z1i! s.Iàa^. Er List vDDr
§eizljffwe&etr eiBflnirk en s.L in de nalkL. (Mms 2002)

21 OpzoorrrMee is een redelijke ampigtreo€instie roor sànenlevnrgsopbouw
kie waopzoomemre ). OnzooNr NIee onrsiLkèlt oo(denwè nrfioden Íoor
str,nflrLeinssopbouq. en oBan seflt uiMisrlinB en intÍisle v2n opbousrerk$
volsens het princine m 'lerer a r de tJui. Opzooner Mee wordt eeinmrdd dool
de semeenre RotteÍdtrm en s!Íli r trfl99l mee opsiselende Lreladseolknrdr
rociale rnrleuwins. rijkbeheer er rkaeilislEii. A uele Lreleidstider siIds 2002 t

22 M-. Cl.,i.n Kon.,, t,.nnrtrlis soon..nsulErr Ítrn OwC in Psrdrcht, vdtelt op de
§eh\ne vrn de Bsvo.eÍorsrnistÈ PenaEór (ritulpardEdrt.nl) hoe {lit in zijn ftlt
gins. Je rns.le d in en p.ri.k niei,es ver.hiLlende natio'r iteiten kwimen wonen
di..lkàxrniet vc tóndcn. Hind.enane. plàtrtÍe je.iei nrsreflr Creole. we zeiden
óóL gà.d$ gocd lojlen ón k zièn ófje e.ht lden voor de huur. Het gaÍ erroonl
ón dr j. y{tri. i. v!órrc hebt"ls re ee. roninsroewljs'

2l Dr \irLshlid lt* Rortullrm t2002) m.lJr opvrLl.ra re:l n.ldi|rer . ove: I



if |flrdr.ht l)li duidr.p eflr suÍ rfhlnr.ldenten nr..mb,nài. d.t.cn hog.
,rglfi€btr. dh.id (nombert, àl,lN hd rlFF.rt.

21 A"t B'."d -*Lt n ..".o".n.nhr óp dr un d. piàLtijtb§!:ltrirvmgor hd b(ld
op*.nÍ rrn een gr..p b.w.n.r! di.... lidn l.gt op dr buurt cn (. sóóí bl[kuil
plÈest n r deelsem!cntr .n ...potuh.s: ihg.cliirLlli. n.gi.r! trs, ds l!.1hlcr ni.l
nrtrr mijn;n n gx ilt nxrr ÍndtuLht
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25 Uns[g gc'nc.at.ftadsvuuznrg.. 2oo2 P..d]e.hr (uníigar 1998):

L..1hràr Rótodm 4oqb.Ird,{ 25]ri (-r8 qi), wD 4i,b (13q!), CDÀ i2oo (l2r,il.
s! l!.r! (1101!), Gt 4qb (4!,b). D6ó 1010 (2D10), sods!rtij 10r0 (lii), CUISCl'10/0 (l0ro).

Unslig !.m..ni.íid*rrhi.znre.n Rotrrrdrn (Lr61isen 19981:

Lc.ltrir RoÍudim l4qb,Iyd,{ 22010 (30010),l/vD 9 iri {l80ri), CDA I rot (r 2ii).
ct 6irb (7irb), SIt0n (80n), D6ó 5010 (50r0), Shdsnirrir 2ili Í1i,i). CU/SCf 2ryo 6010)

26 Perdreclt t eer lmb1een"irtr_ ne( een scorelatr 1.9 in rle lillsheldsifder 200,1

zuldwlrkÀ Nt s I Èn 'bednlsdÈ vlit'. HooBÍLÈ' Zui.l(6.9) er HooBrlier Noord (6 4)
zlr!'.ard.drb'ijkenl cennddelde roor Rotternm n 5.6

D. veilisheidsnrdeÍ Roter.l n ls Èn conrbimtie ' r obie.tiere seseftf;.n b*v.reí
oordel ord dÈEtiL, dN8sor.aliÍ, Beweld. nrbnGn, rifdiLl!n,e, or..hí. s.hoof en

l,eel, E keren buu rn,ob enen vir[ertrisenenrcelnr0(onE]ls)i.i7en
h.s« (e ld net ae rnlsflrde.ite3o ieèn: onr.ilise rirk, proh ern{liL, LredÉisde

Íljk, undrht'§ljk, reiliBe Íijk.

27 BuurÍ.:r,.iteit' is Lei zelfors rtnd re.nosen e.. lokrl. r,nflrGvlns H i\ h

vemo-sflr on yardlshedef ei ti efier, rrneNreÍklnsiusen sÍoèpen ef :rrenre
hulpLrr.nnen te benniien (Rrne.tr 2002)

29 Soriale renvaken bietlen *un Lij ,.ndt.n.r en,.. itton.i (Reii,i.l.rP oi
vrn d.rZ*trtrrd, 199É,, vrn d.r Zrvatrrd 1999)

28 sait 2oo2- pg l2

l0IIet C.llese vtrn B en W Lletd d. volsend. roortll.n: :en volÍtrs.n immi-{ntiehe
leid',.en inkomensen 'rn 120'r'0 r hd mnrimum "..r deg.ndr.h. zi.L in turter.hm
rillen vetisen, reÍisi.s \r. ltjimren in de resn,, \Íriratrr*ellin-{ r i!lesaliteit en

!ijltellins vrn de vepli.htin-{ \tatuh.oller te huisetrdr veÍle. r..t.rl& inz*.F
2órg, ..ón.dn!fu lens.nz.n.s, .nddNirr.n jrugJ, {n vdÍdlu. inz.t.p d. unprlt
vn huirr.§nÈlhÍ .n Ígdirg !rn hd íuEÍrnr vrn d..ónnrgmrkt (F.ótsdtrm zd
d... Op {!g"àr c.n *r.l," hrlr.r,200:l)
Stndpunt !n d. groost. ópporti.prrtir lvdÀ: hd butcnrnàats.' vàn dr póblom.n
nr Rot.rdrm ligl nict nr d. b.rolLq$rntrn§.llin! nlràr d !.rg.nÍldcld làg. opl.i
dnrllrlvau.n dc.uritllghod vm hfr *.nngbshnd. Sp..iilrh. {ctgcling in.lu
sl.IÈn drdll1il. inkornords vooÍ buurt.n in nood kàn h.llcn ón d. v.n.!d.ing
leBen t gai!, bonw.! rool àrm.n irtnr RóÍcÍlÀn cn dr rcgió Lt voo{órnor dda



l1 I.2002 b.nocmd. l2qbr de Rot.rdànrerr.le mnw.?i-{L.id vaf buitenland.. ils
probl.ctu ln2004ris dn eeÍeBen triar20qi (Sttr vtrn Rotter.hm, COS 20011).

eflr?iidis rnre en irltc rirlt n.nauàn. lelàreirk 6 r! ond.Fviis e. onl.idlnsr
oíLrsieaen e.n.rtrtcv. §àd als notor van e.onomÀ.lre rertiiis ifsensoedÍlnen
voor trm ar irlt W. ziir d. nt.gnlcdr.u$ie rooiri : rle ki n rn en hedriginstn vàn
,l€ !aót. srl zLjn ónz. nrrilíroel en niet de teBenft I ns rlLo.htxm trtrndrnion
lGemdntaàdsfarti. IvdA 2004).

I De ooon,..g,n ni.g .,.t ..n nnomcns.tr vàn 120010 'àn ltrt .nnimun À een

eTeÍ 'nent.n seldt voor 3000 ivónn,g.n n, d. zgn l.ap.a, geblede! mtveel orer
.6t en .ri nl.:lnen llet Colles. van B .n \Y wil uit.inddijk 1oe nm er et van
ir[onen un.renq nrtrr d]t n iv.tt.lirlnog ni.rdóg.l1il, àl.lus wdhoudí rrtors

32 H.hom t ndrc.hse L,uurtèn', Rofterdtr,ns DtrEbLtrd 29 mei 2004. Dè N,otr*. Lnlc gài1

bir dr t.elÍds rfur nÈure bsvofeb voor dÍielro.derd F.frielflrs nr dr
O$.ntrs.bnu en voor honderd vofnrs.n rtrn de K.rlsv.Íesn,g.l à1a ntn*. b.w.
ras de en Íelen dit zij minÍen\ e itrtrr ltrnsnrkomen h.bb.n ut w.rL Ecn nrto
menlen viÈr De Nleu{e Lrrie tra.nrdrt rijdt.iet lth irrn.n rnd hiàr urLr ils so.ril

De.o+ontie zesr ir een toelllhtirs {lÍ ,j de trlltlópen jren d.!àxt !.Lcn |ceh
s r.llen ils erÍi reesbeuÍen, DeeÍ ophralrond!\ !r. hunvuil. sponsóm! vrn
ronseÍeiwerken ni,nulerlnslpr.Èd r wn jdrg. mó{ld DÍ *às..htcr nic( !.roee
onr het tjt. k.ref, rldur de..rporatie
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l1 Lre Anridtrimn[ti€ Rr]d Rrdàr, st.uqunt won.r.n de .f bo$verkrNelhr.s son.r
hebben Letvoo*t.l y..r LL rllnv.rguMnrg ntrt (.r utonensen van 120 qo rzn het
mnrimuml(Én vó..gd.gd ur d. Córnmnsic GcllrLre Behàndehg. De mrrèselzal de

ktrnser op de $oninsnànt È.p.nr.n lrn sp(.ilick lro.pen zoils bljstindnoed 5,

oudrflr, Íu{lcnt.n, g.hd!li.x!t.n cn xllo.hton.n. aldN deze oreilsines.

35 II.t St"t"t opl,ouLnucrk s!(.ll ovd ler mn rqierer'. De opin.lr Írn d.
.rh.urviv.rk.r n *.r.n ààn sà.rnlerdr, illeiedí tusar m en, bu$etr en sÍoepen.
kleins.hdigm og.n buuí. wijt oI mrgoril rdbàrd. LrhE voxnen rtr! so.tle
(L)uk.nninrj. rs!c( or on,sanr kunar dur d. uÍdrukkirs rif rcrnèn, 'ntrr ook
z.ltargànnÍi. or.óophier! behn.leibehaulin.e.n diensoerleni.s lf ÍmenhDs
mot di. hórizontàl.lnzct op wcvàr un anÈnL.rdr i a d.r{rlal..nn bijdeE.tie
tus.n morcn, bu€en en gr.epen n« illerlei bel rBrirke o'rrheldsirlrtrntlr,
b.dii!.n o, lnÍdlinse! cntial íàn Dè k*ilteitqr (d orsren.,i,rs!)rhiies,
nrààr ool vcÉ.hil.n orereellomr nr behns,ar en r.rlans,eDs zlrn hier€n bij,ofdre
bÍ.korn. DeLs n dr w*lrík e r reÍrouwd hrndrik M:trr d..r d: .f..n t,.'
.eenoner sanenlelinesdrnamiek (horzortai tot u tdrxkkirg k.m.rd ir een r.el
gro(r rers.lil en ilÍand in Broepeo, cu tuEn e. Íirl r lfÍti.trtrlvorm [.]isend in riet
i0acnde s.lailvtrsroinsen ar te.ItroLosis.he yern eu§lnsen) .ff$-f nlei àll.en
nÉtse pieklel in h(so.n,lrÍeels., rnrrnll.. ..kEdÈie en Henrere strten.



l. die rrg niei.m.rh.d.x weea- Í!Fp:sÈr.k, ntrarom :nder rieuye
\=eÍiÍnn.r. En d Í list de s..itrtrlirn.r=,rnd. opd.tr.Lt vtrn de opbouFen(er'
(LCO,200l)
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16 O. n,,,1 -rv M,,rÀ"rr.lijlte Onbvikkelins leEr de reitrti. ilNren d. hrnd.linsr
viineid vrn utv..En,l w{l(ert Èn nr}ioell vtrn h.soner en .liënten .F ruhliek. voo.
,eninsen, De É1.1pleit er !..r{lrt de li.ndiniew{k* vtrn Fubliete orsanntrtie\
z.rls triitrgr.ten È" thriszo(e*, mesruinte tijsen óm hun eisen {.rk nr te n.hten
.n nr..r n$Èeliilth.d.. óm hun.,xhnrtir te surèn. DI i! nódisom de ve.trnnvooÈ
d.liilthÈid un.liènrtn er brg.É te versÍten.'(R\4O 2000, ps 9)

l7 op basn uo ondcrzoctor 'r rcl,inssdl d bov.nosonrlerteunins in Róteilàn
Itod hd v.N.,! Jontd Instltuut t.t dr 'prràdoi.]..or.n6i. dxt h.t *.lzijni.nt, ón
hd euwd bcgallg t lalrgor tot dc l.ctu.rcld vàn bsvon.is. ..(t xÈtànd nó.t n.rn..
(tr loh,ek en .ollegr inÍ.[n€o] Dóór z r.lrth.nàtnÀ.n lid.tión!.Irit.
Lriterol wnÍ l,« wdnjNr«t àànlrolisiond. dslondisl,od Nmrnee ze hrreisèn
runrle hn.hnnen nr nÍÍà.hc mct dr póltir(o nrt.lLrg.n'(D. Gmf.n

rB vm drlarn Iornuleerrle bedíililnndig. trti.t op 1nan. {nringnnodellen wààrL,i
dqrkdr ír b61nr! op bèleldsniveiu wordt loss.ko!!.1.1 ràn hrt hdrd.lcn vàr ut
roerdetr Voor.11t.ti{e so.ixle nkÍotis 1in truglolldlngslus.a n.d,g vxnnt
dodr n r dqrldr. Edr Boede (trugkopp.lng r.r.ni l.rurd. órgànnàti.s, rc.l.rcnd.
xolesr dr'IeEnd beleld: D rbij ead Ld om lcsproasdr m.t..n dlbb.lc lr':
on ledp,oe$ír Lr!N! en trep td dóol de leidnrs ains.sedr kÀdcr o! o.,
noselijkheden on of bsn ràr pnluijl«Írnrsor dse kÀ1ds bij E sdlcn tràn dd

lNtelhr.ee! bes.hlklen vixk orel §enrig l.oorzleinrgetr om te kunÍcn l.rcn vàn dc
! Foernrs lmières roor'lerend Lreleid v eon*nr dr d..lsrncoro zijn
oirnldoerde sepobieniGeelde !o!s ord'let prnniàlvr. d. !.hicL. ààrsu(n'
.. lfr.kenflr op r.r! t,nen'

39 Èen,r...i onde.,oek rtr Lrewonetrorienteunnre i! Rotrdàn vàr lrd \r.tr.y,Ion[d
rnntuut sprreh oveÍ een 'bsisuDbod r bnurren ol wlitrn d{ nodq À roor de pro
je.tmtrrise:trfp:k rtrf poblE nÉr roni o*rl[t. ondeNlr! ondrn.nng en hsÍ du
rtnns' 0 Hooijdofk:: - 2002, fs.l3)
Een hotlene.k i5 dE ber.L kbi.rheid rin cornpeleite so.i.aL Íe&.s.Ii Roteld ra
dè vntrs.Ir opb.umverkrs trlj:G. sroter d.n het nL,od.
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