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INLEIDING

ln dit boekje gaan \'/e in oP

ontwikkelingen in de stadsver-
n i eu!^ri ngspraktj i k zoals we die
in Rotterdam kennen. 0ns lijkt
de konkl usi e op
die praktijk aan
i s en onder d
staan.
DàarÍnee j s ook de posi tie van
de bewone rsorqan i sati es ter
di skussi e komen te staan, want
in veel wijken ontlenen zjj hun
positje voor een groot deel aan
de voortgang van de stadsver-
nieuwing.
liij zullen ons in dit boekje
echter njet alleen beperken tot
het beschrjjver van knel punten,
maar zullen ook een Perspektief
bjeden voor hoe we de huidige
prakti.i k kunnen bi jsturen.
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lde hebben te maken met een
Rijksbeleld dat niet in ons
voordee I werkt. Dagelijks Pluk-
ken vre daar de zure vruchten
van in de vorm van hogere huren
en krappere budgetten waarvoor
soberder en effi c i ënter moet
\,{orden gebou\,Íd. Daarnaast wordt
ook aan de kontingenten
geknabbeld en aan het subsidie-
stel sel . Kortom, in vergelij-
ki ng tot een aantal i aren
geleder zijn de omstandigheden
vÍaaronder de stadsvern i euwi ngs_
produkti e moet pl aatsvi nden er
niet beter op geworden.
oaarnaast tekehen zi ch stede-
lijk een aantal Politieke ont-
wi kkel i ngen af di e de stads-
vernieuwi ngspraktiik beinvl oe-
den. Stadsvernieulring is voor
de gemeente niet meer Priori-
teit nr. 1, maar is één van de
pri or i le i ten van de gemeente
geworden.
0e d i enst Volkshuisvesting
iderkt binnen dè margès die het
Rijksbèleid toelaat en Ver-
meulen is moei lijk naar Den

Haaq te krijgen om clie marges
op te rekken.
En de meest recente ontwikke_
ling is dat het ProjektgroeP-
nodel I ijkt te worden gepas-
seerd want de Dolitiele be-
sluitvormrnq over dè hLrren. de

budqetten. de differentiatie en
de toewijzing vindt direkt in
de Stuu rgroep pl àats.

Bovenstaande ontwi kkel i ngen
roepen i n de kri ng van be-
llonersorganisaties vee I onrust
en onvfede op. Er tekent zi ch
een praktijk af die uitgaat van
mi nder individuele keuzes. Her
en der wordt al de vraag
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qesteld of de ki{aliteit die
t/ordt geboden nog wel opweeEt
tegen viat men er voor moet gaan
betalen.
En op de central jstiese be-
sluitvorming van de gemeente
hebben de wijken tot nog toe
geen antlloord gehad. In de
Stuurgroepvergader i ngen is VH

koning, stemt de politiek met
de voorstel len in en taaien irij
teleurgesteld af omdat we geen
resul taten scoren.

[4aar we moeten verder kjjken
dan onze neus I ang i s. Er j s
meer dan het bovenstaande dat
onvredè oproept. 0m di e oor-
zaken te benoemen moeten we in
de keuken van de wijken kijkèn
en naar hoe we stedel ijk met
el kaar omgaan.

Al sinds jaar en dag komen de
bewonersorgani sati es op voor
bewonersbelangen, en voor zover
dat ooit makkelijk is geweest
in de laatste jaren. is dit om

allerlei redenen er niet mak-
kelijker op geworden.
In de eerste plaats hebben we
te màken met het feit dat men
zo!^Jiezo moeilijk achter de TV
vandaan te krijgen is, men is
nroeilijker in aktie te krijgen
dan pak\aeg tien jaar qeleden.
i,laar we moeten ook oorzaken
zoeken in de verandérdè bévol-
ki ngsopbouw i n de oude wi j ken .

l,Je hebben te maken met grotere
verschi I I en en vaak tege|ge-
stel de belangen op wijknivo.
Dènk maar aan de inkomensver-
schi I I en tussen wèrkenden en
n iet_we r kenden en àan het
verschil in belang tussen
huurders en e i genaar-bewoner s.
Door die verschillen is mën

ni et Íneer massaa I achter ei sen
al s "l,loonl asten oml aag" en
" Stadsvern j euwing moet" te

krijgen.
Hardnekki g vasthouden aan oude
e iserpal Ketter , oude èl!'e-
strà!e9i eën e. orgàr:sa ievo-_
Íning lejdt tot isolement van dè
bewonersorganisaties in eigen
viijk. l4aar ondanks enkele goede
initiatieven. voor de oude
aanpak is nog geen nieuwe
herklr:jre in oe olaa!s genorer.
Kijkènd naar de priktijk van
prter.r oes. unoigp- .alt op dat
er naast het bezig zijn in
p I anteafirs en het organiseren
van inspraak, nog eeÍr veelhejd
aan taken en aandachtspunten
bjj zijn gekomen. Te dellken
Valt èa" èanpak paÍ!ik-- ie.
5"r;1. 9"1qiqerirq. prob- erd-
!'e\ /àn eiq""""'-bewo'e's
woonwensen en be I ange| vanispeci'iFne groooP. è ls oude-
ren, jongeren en migranten en
het onLrilkÀeler var a(\oÍmo-
dat j es voor voorzieningen en
schol en -

lvlaar I ukt het wel om vol doende
tijd en aandacht voor dit type
werkzaàmheden vrij te maken, in
I oïb' na!' e _1e! qet produ'tre-
werk? En zijn,,re wel voldoende
toegerust voor de genoemde
kl ussen?
Dao rb ij Lort- daL de \Lèdsver-
ni p rwi "q, oo i' u''q.vorden d- s
i.1!-LÍe4I r"gen d. rOIèlè ver-
pà ,peri.g i. de ouoe xi j\èn. is
,/erenqd tor een roll'sTr:sves-
I i -gsa"npa; . ond"n. . r et 'e; L

dè! te1de.7"- ol " ,,ró_ 71ir. o--
der!.ri j s, werkgelegenheid en
\,r'oonorngevi ng in belejds- en
akti èpl annen nog worden genoemd
als aandachtspunt, blijkt in de
praktijk ciat het leeuwendeel
vdr de tijd pr dd-oa.hL ges-o-
ken lrordt in renovatie en
nieuvrbouw. is dat lrel terecht?
l,loeten we hel n i et oD een
andere boeg gaan gooien en zo
ja, H0E DAN?

0ok de i nterne verhoudingen
roepen vraqen op. De beroeDs-
krachten draaien in de plan-
teams mee, zij bezitten de
kènni s en informatie. 7ij voe-
ren de ondèrha|del ing en heb-
ben de kontakten binnen het
ambtel ijk apparaat, maar hoe
verhoudt zich dat tot het feit
dat !./e vinden dat bewoners op
hoofdpunten het beleid moeten
kunnen bepalen. En als l,lij naar
de be\roners kijken, kunnen we
dan wel iedereen over een kam
scheren? Zit er niet een le-
vensgroot verschi I tussen hen
die, vaak al jaren, àktief zijn
en de mensen die als konsument
belang hebben bij het stadsver-
n j eulri f g sprodukt?
l4aar hoe houden we de onder-
linge verhoudingen helder en
laten vie iedereen aan zjjn of
haar trekken komen?

0m deze opsomming van vragen en
knel punten te kompl eteren, wi I -
I en we sti I staan bjj hoe we
stedel ijk met elkaar om gaan"
Ín de eerste plaats heeft de
central i sti ese aanpak van de
gemeente ons overval I en. Ne
hebben daar nog njet iets goeds
teqenover kunnen zetten wat ons
wi nst doet boeken.
En in de tweede plaats hebben
we stedelijk altijd te maken
met een optel som van ei gen
wijkbelangen, vraar vaak I ang
aan wordt vastgehouden en
moei I ijk op één I ijn te krijgen
zijn.0ok komt het niet zelden
voor dat na stedelijke besluit-
vorming er op de werkvloer toch
lree r gesjoemeld wordt. Kortom,
vrat is dan de !.raarde van zo'n
stedel ijk standpunt en al s er
met de pol i ti ek en VÉ onder-
handel d liordt, namens wje
gebeurt dàt dan?
De ofmacht en de onduidel ijk-
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hei d di e deze si tuati e oproept
uit zich njet zelden in ge-
kanker op el kaar en in onder-
ling wantrouvren. Als deze sj_
tuati e I anger voortduurt sl aat
di t al s een boemerang op de
\^rijken terug. i,le boeten aan
kracht in, worde.n njet serieus
genomen. tefl.Íjjl de tijd dat je
net in de eigen rli.jk kon rege-
1en al lang achter de rug i s.
Al met al . is er dus nogal vrat
waar !.Íe het met elkaar over
moeten hebben- \,lij zijn van me-
ning dat het praten over deze
probl emati ek niet vrijblijvend
kan zijn. De handschoen moet
opgepakt, doen we dat nu niet,
dan is het binnenkort te laat.
Zoals Jan Schot verderop in dit
boekie zeqt: "Het is viif voor
twaalf....

!íAAR KOMT DIT INITIATIEF
VANDAAN?

43
lntussef heeft de groep z'n
werkzaamheden afgerond en i s
hct onze taak om de resultaten
met de !,rijken te bespreken.
Duidelijk is dat de problema-
liek die vJe aanslingeren nogal
breed -is. lJe kunnen niet alles
tegel ijk aanpakken en boven-
dief moeten vre er rekening firee
houden dat el ke wijk op een
eigef mafier over de stadsver-
n i eulri fg praat.
Daarbij konrt dat we aantal pro-
b I emen onder stedelijke regie
kunnen bespreken, maar dat op
andere punten de regi e i n de
verschi I I ende wi j ken moet
I i ggen.
Di t al I es vraagt dus om een
duidel ijke bespreekroute, hier
komen \re later in djt boekje op
teruq.

4

0p initiatief van het l0R zijn
we in oktober '86 net een aan-
tal extern deskundi gen , op-
bouwvrerkers en stedèl ijk wer-
kers van R.0.8. en I.0.R. bij
elkaar gaan zitten. Bij de sa-
menstel I i ng van hèt gezelschap
werd rèkening gehouden met ver-
schjllen tussen 1e én 2e ring,
vehschit in positie var opbouw-
werk en extetn deskundigen en
het feit dat de problemen zowel
op !.rijknivo als stedelijk rnani-
fes! zijn. De g"oep wi de zicht
krijgen op wat er mis is en hoe
daar ee" aanpak tegenoveÍ qezet
kan worden.

WAAR MOETEN WE REKENING
MEEHOUDEN1

Verder lag het in de bedoel jng
het initiatief te verbreden
naar zowel be!,roners als andere
beroepskrac hten uit de wijken.
lle moesten dus ook nadefken
over de vorÍn |vaarin een en an-
der aan de orde moest !.r'orden
geste ld -
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Nu duidelijk is lrat wij als
knel punten signaleren er we
hebben uitgelègd lraar ons ini-
tiatief vandaan komt, gaar víe
jn op lrat wij als oplossing van
de knel punten zi en.
|]e sche!sen die oplossing in
hoofdljjnen" lJitvrerken djent
I ater te gebeuren. Laten we
eerst maar proberen elkaar te
vi nden op dezè hoofdpunten.

Samengevat komt de probl ema_
tiek waar lve voor staan op de
vo I gende feiten en knelpunten
neer:

1. knelpunten dje te Ínaken heb-
ben met het beleid van Riik
en gemeente m. b. t. de
produkti e-onstand i gheden
( huren, kHal iteit, diffe-
renti ati e, toewijzjng en
subsidiebelejd)

2. knelpunten m.b.t. de stede-

lijke organi sati e:
a. lre hebben geen ant!,roord

op de central i sti ese be-
taderi nq van de qemeente

b. er is te !.reinig samen_
!.Jerki ng tussen de wijken

kne I punten m.b.t. de pro-
dukt i e op wijknivo:
a. Ce produktie slurpt veel

tijd en aandacht op
b. in inspraakprocedures

valt er minder te kiezen
ander werk komt te weinjg
uit de verf. lle hebben het
dan over lrerk op het vlak
van de huisvesting (eige-
naar/bewoners, onteigenifg,
bel aÍrqen van specjfieke
groepen en huurdersorgari-
satie) l1aàr ook over werk op
terre j nen als woonorngeving,
r.re r kl ooshe i d, migranten-
organjsatie. welzijn en
onder\,!ijs enz.
bewonersorgani saties dre i gen
i n een i sol ement te komen.
0ude ei serr werken ni et meer
als bindende kracht in de
wijk; eisen moeten biige-
stel d. Bewoners moeten v'íeer
aan pol i ti ek kunnen gaan
doen.
bewonersorgani sati es zi tn
kwa vorÍn ni et i ngestel d oo
het omgaan met verschi I -
I ende, soris tegengestel de
bel angen en op verbredi ng
van aktivitèiten. De ver-
houdi ng tussen bewoners en
beroeps krachten is ni èt
hel der geregel d.
wat er ook aar stedel ijke
samen\4erk i ng is, bepèrkt
zich tot de produktie.
Gezien het feit dat de
prakti j k aan veranderingef
onderhevi g is en verbreding
noodzakelijk is, is er be-
hoeftè aan het stede I i j k
ui t1,vi ssel en van informatie

en ervaring op andere ter-
re i nen. Tevens ontbreekt er
een schol ingsprogramma voor
beroèpskrachten die in het
kader van de stadsvernieuw-
inq werkzaan z i.i n.

Als lie aan die knelpunten wjl-
len werken, moeten we ervan
uitgaaf dat niet alles teqe-
lijk opgepakt kan worden.
Een eerste stap i n de goede
richting lijkt ons om eerst de
knelpuntèn op te pakken die te
inaken hebben met de stedelijke
organ isati e en onze verhouding
met de pol iti ek.
1. I,lij stellen voor tegenover

de centralisatie van de ge-
Íneente eèn ei gen central e
groep in het leven te roepen
di e over de produkti e-om-
stand i gheden onderhandel t.
In het afgelopen jaar is er
een aanta I keren centraal
onderhande ld, maar we Ínisten
goede afspraken over de in-
zet van de onderhande l ingen,
kontrol e op de onderhande-
lingen en de uitkoÍtsten en
eensgezi nd optreden van de
liijken. He moeten dus af-
spraken maken over hoe we
dat beter kunnen regelen,
zodat vre sterker staan,
werkbare resu I taten kunnen
boeken en niet teqen elkaar
u i tgespeel d kunnen worden.
VoorvJaarde daarvoor is rlel
dat er dan een !,Jerkbaar
ei senpakket komt.
Bjnnen de groep moet uitge-
gaan lrorden van èen heldere
taakverdel i ng tussen bewo-
ners en beroepskrachten.
Bewoners moeten in staat
geste I d worden pol itieke
munt te sl aan. Beroeps_
krachten zijn belast met de
voorbere i di ng en de kontak-
ten met VH.
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2. Door stedelijk rond
dukti e-omstandi gheden

ni eu\,íe terreinen).
5. Door de produkti e-omstan-

di gheden centraal te rege-
len, is bij het begin van de
pl anvormi ng duidelijk wat de
marges zijn !.raarbinnèn het
pl an ontlrj kkel d Íroet worden.
Dit maakt qoede konsumen-
tenvoorl j chti nq moqelijk,
imners duidelijk is liat men
van de gerenoveerde of
ni euwe woni ng mag verwach-
ten.

0p dje manier komt ruimte en
tijd vrij om ander werk op te
pakken, wàardoor meer Drobl e-
men op vrijknjvo opgepakt kun-
nen worden en bewonersorgani -
saties hun positie in de wijk
kunnen versterken.
Al moeten we ook bjj het op-
pakken van nieuw werk oppassen
dat er niet met luchtkastelen
wordt ger.rerkt. Ter illustra-
tie: we moeten wel aktivitei-
ten ontplooien op het terrein
van dè werklooshejd, maar we
nioeten niet doen of lie de werk-
loosheid kufnen opl ossen.
6. Het oppakken van ander lierk

en het daardoor aantrekken
van andere bev{oners zal niet
ongemerkt aan de berro-
nersorgani sati e voorbi j
qaan. Het vraaqt om een
bi jgeste lde organisatievorrlr
en hel dere verhoudingen b. v.
tussen bewoners en de
beroepskrachten. Aandacht
voor organ i sat i e-ontr{i kke-
ling is dus op z'n plaats.

7 . Bi j het ontwi kkel en van
ni elw werk moeten we voor_
komen dat een i eder in z'n
eigen lrijk het wiel zit uit
te vinden. IÍrmers, dit is
niet efficient en bovendien
kunnen we van elkaars ,Àrva_
ri ngen I eren.

0p het vlak van de orgànisatie-
ontwi kkel i ng en op het vl ak van
het ontwikk,"len van nièuvr werk
hebben de wijkef zelf het voor-
toul,, maar kunnen terugval len
op scholings- en informatieve
aktivjteiten vanuit de n jeur.Í op
te zelten sti chti ng.
Bij de opzel van die aktjvi-
te i ten kan aangesloten vJorden
bij inmiddels al bestaande jni-
ti ati even die stedeljjk zijn
ontwi kke ld. 0verjgens, moeten
we bij de opzet van dje
stedel ijke aktivjteiten afsprà-
ken maken ovèr het trajekt
lraarl anqs een en ander wordt
georganiseerd.

de pro-
een

vormente
e gemeènte

a. de voorbereidjng van de
besluitvorming rond de
produkti e-omstandi gheden ,
llanneer komt een bepaalde
kwesti e op de rol

b. de benadering van het
Rijk, de politiek moet
z'n nek uitsteken rich-
ti ng oen Haag.

c" de kwestie !{aar de ge-
meente de cèntra I è groep
voor moet benaderen en
!/aar ze voor bij de in-
dividuele !.rijken moetèn
zijn (begrenzing van de
taak van de groep )

3. Stedelijk gaat het alleen
over randvoori{aarden. De

ui threrki ng en de ujtvoering
van het beleid is dè ver-
àntwoordel ijkheid van de in-
dividuele lrijken. 0p dje
kwesti es voeren de wi j ken
eigen strategieèn richting
genreeate evenal S op terrei -
nen die niet op het vlak
1 i ggen van de produkti e-
omstandi gheden.

4" Door te central iseren krijgt
de projektgroep als het om

de produkti e gaat een ui t-
lierkings- en uitvoeringsrol.
Daarnaast bl ijft de projekt-
groep andere taken uitvoeren
zoals het maken van beheers-
/huisvestings-en bestem-
mi ngspl annen en koördinati€
van di ensten. Verder krijgt
de proj ektgroep een nieuwe
taak erbij, namel ijk het on-
dersteunen vaf ni euwe akti -
viteiten die te makef hebbef
met de zo noodzakel ijke
verbreding van de aanpak op
r'ri j kn ivo (ontulikkelen van

gesl oten front
kunnen we met d

zaken doen m.b.t.:

$=*

del l
l,le s
Jan
Ri ek
Corr
Ben

TOETSING
VANONZE IDEEËN

Voordat we onze voorstellen met
de wi j ken gaan bespreken.
wilcien we onze ideeen toetse.
bij een aantal bewoners die
kunnen bogen op een lange er-
varing op zowel wijk- als ste-

en met:
t (Crooswijk)
ul te (Afri kaandertrj jk)
I er berg (0ude Noorden)
h (Fejjenoord/NE)

Een weerslag van die gesprekken
staat op de volgende pagina's.
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" Bewonersorgani sati es hebben de
laatste tijd te veel sti I ge-
staan bij hun ejgen wjjk", zegt
Jan Schot. "Stedeliik hebben de
bewonersorganisaties elkaar
links laten liggen. Daardoor
zijn ons regel ingen vanuit Den
Haag opgel egd van bovenaf. Je
zou dat anders moeten doen.
Bi nnen de oude stadsvernieu-
wi ng sprakti j k zijn zoveel ak-
tjes gevoerd, dat er nu een
reaktie komt van daar heb je
hem \4eer Íret z ' n akti es . Dat
wjl niet zeggen dat je helenaal
geen akti e meer moet voeren,
maar je moet je van te voren
wel real iseren dat je aktie
kans van sl aqen moet hebben.
Als het Íiislukt ben je zo weer
mensen kwijt. De akties Íroeten
een uitstral ing naar buiten
hebben zodat andere wijken daar
ook !,/at mee kunnen doen."

t!.Jàal f, dat moet i edereen
begrijpen."
"F- no€t aiel steeds worden re-
ruggevai i en op Ítensen al s Bèn ,Riek, Corrie of mij. Het zou
goed zijn als er andere mensen
Lwaner oie -p! ve.hàèl ver!el-
I er . A s e" een sterle be,.Jo-
.e.sde-egàtie is. I rrjg je và'r-
zelf macht. Dan hoef je niet
meer Ínet 1000 man naar de
stuurgroep, als de poljtiek
maar weet dat je namens alle
l,r'i j ken praat. Dat moe t r.Jorden
opgebouwd. a .-'jg je odr n,er
bjnnen één dag voor elkaar.,,
Als we het ïet Jan rebben o\er
ander !.Jerk al s stadsvern i eLlyti Iq
D i..en de bewo,erso.g"",satie5
zegt hij o|der meer: "Er zou
i ets stedelijks gedaan moeten
!,orden dan \chol i"q of loie!s
als i nforÍrati e-u i ttri sse I i ng
tJSse4 oe wijle. over derge-

moet v,/orden gerespekteerd. De
wij ken moeten natuurlijk zelf-
standig naar de politiek kun-
nen blijven gaan. De lijn van
dè projektgroep faar de stuur-
groep moet overeifd bl ijven.
Dan moet de politiek natuur-
I ijk niet kunnen zeggen van er
zijn al zoveel zaken gedaan met
een stedeljjke onderhande-
I i ngskl ub. Afzonderlijke rrij-
ken moeten met hun eigen pro-
blemen naar de pol i ti ek kunnen
bl ijven gaan. "

het isvijÍvoortwaalÍ,
dat moet iedereen be

JAN SCHOT:

"Er moet op stedel ijk nivo iets
worden opgezet. Het is nu of
nooi t. In de stadsvernieuvting
worden al I erl ei zàken van bo-
venaf gecentral i seerd en dan
kun je tlree dingen doen: 1. je
maakt daar een hoop stampij
over , maar dat werkt a i et; 2 .

doen \,,/at de politiek vergeten
i s: de decentral i sati e n i et he-
I emaal overboord zetten maar
wel aanpassen. Het is vijf voor

g n lllrrtalaarrrr I

lij ke onderwerpen. Zodat r.Jijken
met elkaar tot de konklusié
kunnen komen van: verrèk, zi eje nou wel daar in dje anderÉ
Irijte. zijn ze oo" oez,g ne!
orderw'is en ,rerl oe ' egenhe io-
sproj ekten. Daàr hoef j e de
stadsvernieuwjng njet voor om
zeep te hel pen, dat j s hel emaal
njet nodig. l4aar het mag lrèl
eens een en/en-verhaal liorden. "
"De zelfstandighejd van !,vj jken

,lffig
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RIEK SCHULTE: ni euwi nq bevi ndt zi ch op een
hel I end vl ak. 0m dat tij te ke-
ren Ínoeten alle wijken gezamen-
lijk ten strijde trekken. De
konkurrentiestrijd onder de
wiJken moet veel minder worden
en de wijken moeten zich aan
stedelijke standpunten houden.
Al I een maar roepen dat de
n i euwbouw betaàl baar moet !^/or-
den en dat de individuele huur-
subsidie hoger moet, helpt niet
meer. Er moeten realistjese Do-

litieke eisen gesteld lrorden-
I,/e moeten stoppen met el kaar
als wjjken, verkeerd voor te
I i chten en echte stedelijke
standpun ten i nnemen .

Soljdariteit tussen de lii j ken
Íroet de basis zijn voor de koa-
litie. Een koalitie die moet
worden aafgegaan met het ge-
meentebestuur. njet met een po-
litieke partij. tr moeten zaken
worden gedaan met diegefen dje
pol i ti eke macht hebben.'
over het idee hoe de samenwer-
king tussen de !,rijken gestalte
moet krijgef, heeft Riek duide-
delijke i deeen:

"Dat zou moeten gebeuren door
meer met elkaar te overlegqen.
Van bijvoorbeel d stedel i j ke
vergaderi ngen zouden de notu-
len naar alle !iijken gestuurd
kunnen liorden. zodat fiet ie-
mand die op die vergaderjng is
geweest in zijn eigen tljjk
daarvan verslag hoeft te doen.

llen eenrea sche koers
en gaan varen

listi

0p die nanier zou .je DPter we-
ten wat er in de verschillende
l.li j ken I eeft. "
'e.rslo!te orate. we nog o.re-
het akti ef tegengaan van de
ve"pauper iig door bewonersorgà-

nisaties: "0p dat gebied zouden
de beroepskrachten, m. n. de
ekstèrn deskundi gen moeten
worden bijgeschoold. Als !rijken
met el kaar ervaringen uitl4is_
selen op het nivo van deskundi-
gen. kan dat wat opleveren voor
de fase nà de stadsverfieuvring.
0ok bewoners zoudèn daar naar
toe moeten kunnen. Dat i s
vooràl van belang al s je mi dden
in de produkti efase zit,
lraardoor er vanuit de v/ijk zelf
vaak niet genoeg injtiatieven
naast de o"odukti e komen. "

Volge.ls qiek Scnu'Le is het op-
tredel ir de stuurgroep voor
war. oetref! de stedel ijl,e pun-
'er àl s randvoorwaa-de. hoog-
n i vo- renovati e en NKS, nodig
aan herzi en i ng toe: " I k heb
geen zin om zo door te gaan. 1ie
moeten als wijken met elkaar om

de tale' gàan zitte" F'r ecrt
vertel I en lrat er aan de hand
js. Je moet per wijk de mensen
goed voorl i chten ën verte I I er
dat renovatie en nieuwbouw die
-u geaeàl iseerd wo-0e.1, niet
meer gelijk is aan wat er al
stààt. Die mensen moeten dan
zelf maar zeggen of ze wel mee
doe.. heL zou daarb'j het nooi-
ste zjjn, als er stedelijke
randvoorwaarden kunnen !.rorden
vàs!gestel d. Iede"e ,{i jl, noet
zich daarbij realisties op-
ste I 1en, andeFs qebe-r L er
niets en worden we rn de stu.r-
-g-oep niet meer serie.s geno-

"De u'Lvoering van oe sLàdsver-

I



algooi je h.et duurste

, , graszaad op tegels,
dan komtdaar nooit ietsop.

BEN MUSCH OVER DE P.V.D.A

Ben: " Dat \^/ij kt i n fei te nog
niet af van je wijkvrensen ten
aanzien van de stadsverni eu-
wi nq. l4aar er zi t een I evens-
groot gevaar in. Je krijgt een
voor de politiek aanspreekbare
k lub die gekompromitteerd zou
kunnen worden, mi sschi en zel fs
iiel dingen die ze helemaal niet
wjllen. Je vraagt dan bij die
onderhandelingen een soort man-
daat. Gaat dat fout, dan moeten
de lrijken in aktie komen. Zo'n
onderhandel ingsklub zal door de

odllei. bijv. de huren. ddar
\an de gemeenre los vèn..t
R ij L irvl oed op u ' toe'enen . Yct
nÀne oinrerr de PvdA zo. oaar
meer aàndàcht àan besteed moe-
ten worden. 0p die manier zou-
den koÍmissievetgaderingen !./eer
jnhoud kunnen krijgen. l,lant zo-
als het nu gaat, gaat het rond-
ui t s14cht. 0m dàt te verande-
ren moet er van onze kant een
goed verhaal komen. Randvoor-
waarden voor de stadsverni eu-
\,!i ng ( kwal i te i tsgaranti e, v!oon-

I astenprobl emati ek) moeten ste-
delijk worden aangepakt en weerpolitiek worden gemaakt.
Teqeljjkertijd moet ér binnen
de PvdA dan een klimaat komen
zodat er een voedingsbodem oft-
staat. llànt ". . . . .. .al gooi je
net duurste graszaad op tegels
dan komt daar noojt iets op.
Bewoners hebben vaak genoeg de
hand naar die PvdA uitgestoken,
daar hebben we lamme hàndjes
aan overgehouden.
l,le moeten als Rotterdam geza-
menlijk laten zien aan het
Rijk, dat vre achter onze ideeen
staan. "
l,le vragen Ben hoe je het eer-
dergenoeÍnde Íradeel van de le-
gitimering zou kunnen voor-
komen . "Dan zul I en er i n de
!.r'i j ken mensen geschoold moeten
vrorden, vooral ni euw aan te
boren kader. Zodat er op de
vJijk toegespitste politieke
verhalen jn de stuurgroep kun-
nèn worden gehouden vanuit elke
wijk.ook kan je zo voorkomen
dat een onderhandel i ngskl ub
gaat zweven. Dat rnoet g!"oeien
en daar is dus tijd voor nDdig.
Voor een goede kontrole van de
onderhandel i ngskl ub moe! j e

naast de scholing ook een goed
o rgan i satori e s kader hebben.
Stedel ij k kunnen dan de gror.e
lijnen worden bepaald en in de
wi j ken, in de projektgroepen,
worden spec i fi eke wijkeisen
geformuleerd."
"llat !./e goed voor ogen moeten
houden is dat als je met de
politiek een koalitie wilt vor-
men, moet je zorgen dat de
bei de partners gel ijkwaardig
zijn. Als het moet, kunnen wij
ook met een konfliktmodel wer-
ket. Dat is iets wàt een ste-
delijke klub scherp voor ogen
moet houden. De koalitie zou zo
ni et al s een dviangbui s hoeven
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gemeente als een soort schild
gebruikt kunnen lrorden. Er zal
dus goed Lilgekeken moe!en lror-
den dat de gemeente op deze
wijze haa" e'gen beleid -'e!
gaat I egi tiÍreren. "
IÍ zijn, volgens Ben. onder-
!.íerpen die de politiek noet op-

Als r.re Ben Ij4Lrsch het idee voor-
leggen om de produktie goed te
regel en d.m.v. centrale rand-
voorwaarden dje stedel ijk \4or-
den vastgelegd, zodat er bin-
nen je wijk ruimte ontstaat om
andete zaken qoed aan te pakken
reageert hij alsvolgt:



0ver de stadsvern i e u!.li ngspro-
duktie is Corriè lJlenberg dui-
del ijk: "Het bouwen gaat zo-
!riezo door. Als wij het niet
doen, dan doet Vo I kshui svest i ng
het. Als het zo is dat de men-
sen kl ei ner en kwal i tati ef mi n-
der boulien aksepteren, dan doe
je dat. Beroepskrachten moeten
binnen die nieuwe marges wer_
ken. IÍ een boycot geloof ik nu
niet. De eisen die gesteld wor-
den moèten realisties zijn. Je
mag de mensen ni èt bel azeren.
(rijg je de nensen dan nog niet
achter de T.V. vandaan, dan
moeten 2e maar op de bl aren
zitter. "

I "Je moet a s bewonersorgani sa-
L:e prooerer on d .e,t !e sco-
ren binnen je wjjk via bloem-
bè!Ie1 o' \:d p oole-)e" 'onc
vrr--'szèkke.. A-s je dà! gèat
uitzoeken dan komen veel klei-
íe prOb eTe. "aar Vo en c'e oo
I e.1e1 o.tzetre.d e-9ere". l"le

Ínoeten weèr bij de geraniums
beginnen. De Ínensen moeten dàn

'{el 7elÍ de bakker nè! oi e ge-
raniums en petuniars ophangen.
Het moe! uit de bèhoners zelí
komen en men moet zich betrok-
ken voelen bij wat er dan ge-
be,rrt in je eigen straàt. Als
de mensen het ni et meer be-
grijpen, wat jè als bewoners-
organisatie doet, dan verl ies
j e ze. Dan gaan ze andere
dingen doen, bijv. in de klub-
hui zen.
De stadsverni eulli ng mogen we
natuurl ijk ni et hel emaal ui t
het oog verliezen. Er nroeten
goede afspraken worden gemaakt
Ínet Vermeu I en, zodat iedereen
weet waar men aan toe is en dat
kan stedelijk gebeuren. De

opzet van een qoede stedel ijke
organisatie kan nog een taaie
strijd opleveren. lr'le zullen er
voor moeten zorgen dat Span-
ningef zoveel mogel ijk vermeden

"Het bouwen voor de buurt
blijft voor mij bëlangrijk. Dat
heeft di rekt te maken met de
woonl asten. 0e !.roonl asièn
dre i gen onbetaalbaar te !!or-
den. Dje strijd Ínag nooit op de
achtergrond raken, de be-
langenstrijd moet doorgaan. "

CORRI E ULENBERG: wezullen
weef

Uidegeraniums
moeten beginnen llaralalrara

De àf.egeling van oe sLadsver-
ni euwi ng op hoofdpunten door
middel van eer s!eoelijle on-
derhandel i nqsgroep gaat Corrie
aan het hart: "Het is in wezen
l'artsti \\e ve"dr i e! ig. Zo'a àf-
regel ing za1 betekenen dat je
op wijknivo de zaak jets zal
moeten laten vieren. Het lijkt
!,/e I of lre \aoningen hebben met
goJden dèken en goJoen (rare'l.
Je moet nLr bijvoorbeèld al
k le i.e slooplolàr'es qaan ver-
groten om haalbare projekten te
krijqen.
l'1aar we moeten hrel stedel ijk
gaan onderhandel en. Er zal dan
wel een I ijn getrokken moeten
!.!orden, riemand moet uit de
baad gaè' sp':nqe". Dàà'ndds!
moet er natuurlijk ook een
goede kontrole op oe onoer-èn-
deliirqsgroep zijn. 0at is een
absol ute voor\4aarde. Iedereen
noe! k-.1e.r b'jven sràppen lrd!
er aa" de nand is e" hoe oaL
gegaan i s. "
De stadsvernjeu\4ing bl ijft een
stol.oèàrdje vÀ- Cor-ie, rèèr
7ij 's !oc'r va1 re.'ng oà! be-
!.Jonersorqani sàti es de bakens
wat moeten verzetten:

10
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Uit de qesprekkef met Jan,Riek,
Corrie en Ben trekken ,.re de
konklusie dat zij vindef dat vre

met onze ideeen op het goede
spoor zi lten.
In de komende wèken nemen r'íe

kontakt cp met de wi j ken onr

naar aanleidjng va. oit boekje
te praten, l,Je hebben voor die
individuele benadering van oe
wjjken gekozen orndat elke vrijk
op z'n eigen manier praat over
de stadsvernieuwjng en in een
groot aantal wijken ejgen dis-
kussies gestart zijn over hoe
het verder Íioet met de S.V. en
de positie van de bewonersorqa-
nisatie.
Bij die ontwjkkeling willen !.re

aansluiten.
Verder zijn we ons ook be!.rust
van het feit dat !.Jat wij voor-
stellen in elke wijk andere
vorm zal gÀan krijgen.
ten aantal var de stappen die
wj j voorstel I en k!nnen onder
stedel i j ke regie plaatsvinden.
b. v. het i nstel I èn van de on-
derhandel ingsgroep en het op-
zetten van scholings- en infor-
mati eprogramma ' s.
f4aar het oppakken van ni eu!,
werk en het af\4egen van hoeveel
tijd men nog in de uitvoering
van de produktie wil steken is
een zaak van de wijk. Bjj het
laatste zal de fase lraarin de
S.V. zit een belangrijk krite-
rium zijn. Voor de stappen die
we stedelijk kunnen zetten wil-
len we net de volqefde werkrou-
te r{erken:

1. èpril, mei gesprekken jn de
wi j ken

2. juni besluitvormjng rond de
stedelijke groep

3 . rond de zomervakanti e wi I I en
we een start Ínaken met de
opzet van scholing en infor-
matiebijeenkomsten die in
het nie!!re seizoen van start
moeten gaan.
Zijn jullie het eens net het
i nstel I en van di e qroep en
zo ja, 9/el ke voorwaarden
moèten we èraan verbinden?

4. hoe tillen jullje aàn ver-
bredi ng gaan ,lerken? Kunnenju11ie (orjenterend) al
aangeven wat je van stèdè-
li jke ondersteuningsaktivi-
tei ten op dj t vl ak ver-
wacht.

Voorbereiding van de ge-
spr€kken in de wi j ken

Ter voorbereiding van de ge-
sprekken in de !,lijken hebben we
een aantal vragen bedacht die
we yri I len besDreken, t.w.:

kunnen jullie je vinden in
de beschrijving van dè hui-
dige situatie?

en nuverd ef ......

2. kLrnnen jull ie je
de aanpak die ons
staat?

vi nden i n

voor ogen

3. in onze ogen is het regelen
van de stedel ijke onderhan-
del ingsgroep de eerste stap.

9 TOTSLOT
Flet dtt boekje lii llen we een
aanzet geven voor een njeLr\,{e
wendi ng i n de stadsverni eu-
wingspraktijk.
Een praktijk die antwoord moet
9even op de problemën die be-
\4One rs aangeven.
lmmers, het voortbestaan van de
bewonersorgani saties in
Rotterdam staat en vèl t bij het
Tert dat ile aànsluiten bi i !.rat
in de wijl,en leeft om van
claaruit een faktor van belanq
te kunnen zijn in de Rotter-
damse poli tjeke arenà.
l,le zijn ons ervan bewust dat !^/e

veel van de wijken vragen. IÍaàr
al s \4e nu het roer ni et

omgooièn, dan mjssen we de boot
bij de volgende onderhandelin-
qen over de produkt j evoorwaar-
den. dus veel keus hebben lre
fiet.
Het relativeren van de produk-
tie is geen ontkenning van het
belang van de voortgang van de
produkti e, Ínaar moet gezjen
t orden als een manier om in de
!rijken aan de stadsverni euwi ng
!./eer nieufJe inhoud te geven.

Rotterdam, apri I 1987
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In de voorbere i di ngsgroep zatef:

* Joost KLjhne, Hans Thoolen, Rieks \,lestrik, Aart van Boeijen,
Rob Siebeling, Rob Bos. Piet Huiskens, Arie Reinbergèn en
Nel ten Boden

rrJij hebben gesprekken gevoerd met:

* Jan Schot, Rjek Schulten, Corrie ulenberg en Ben llusch

Het boekje is geschreven door:

* Piet Huiskens, Arie Reinbergen en Nel ten Boden

En we bedanken Loes van Donqen en Jim van der Put voor het
tvpe-we r k en de lay-out"


