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Een reaktie op Ton Sonneveldt

Zin en onzin van het wijkniveau
In de Gewestetijke Vergadering van 28 maart jl. waarschuwde Ton
Sonneveldt tegen een teoptimistische kijk op het wijk- en buurtniveau.
Dit deed hij tijdens de diskussie over Sociale Vernieuwing als.reaktie
op de vraaÉ vàn de gemeenteraadsfraktie, of het buurt' en wijkniveau
eàn belangii5ke rol [an/moet gaan spelen in het te vormen beleid'
Helaas was er geen tijd meer tijdens de vergadering om in te gaan op
Ton's duidefijÈe waarschuwing. Daarom werd afgesproken om in Info
deze diskussie voort te zetten. Ton over bewooeÍsorganisatiqs noemeIl wij

hier, dat de b€drijven uit sEdsvemieuwings-
gebieden zijn vetdwenen als gevolg van de
hording van bewonersorganisaties (en hun
beroepskrachen). Verder meldde hij, dat de

bepalen en het woord voeren. Bovendien is
er volgens ons niets veÍkeerds aan als be-
roepskrachten een belangrïke rol vervullen
in het vooÍbereiden en advisercn bij het be-
palen van standpunten var bewonersorgani-

saues en -gÍoe-
peo. Daarvoor
heeft de ge-
me€nte ook be-
slotèn deze b€-
Íoepslsachten te
subsidielen.
Overigens kun-
nen de beroeps-
krachten ook
een stabiliseren-
de fakmr vor-
men en overleg
en afstemminS

volgens ons is het belargri*, datsociale deelgeme€nten eigenlijk eeÍr euwe vorm tussen de bewoÍreÍsoÍganisaties in de sad
Ve;ieuwing juist ook op wijk- en buuÍlni- van burokÍadseÍing met zich m§€ hebben bevolderen, zodat er op cÍuciale punt€n Oij-
veau zijn vorm zal krijgen, omdat er daaÍ gebrachL Do diskussie oYer het declgemeen- voorbeeld het beEekken van miganten in
€en gÍote potentie zit om @n aaÍltal van de iebestel vindt hij daarom erg belangrijk; tre- het weÍk) van elkaars ervaringen geleerd kan

belangrijksie huidige pÍoblemer in ds sa- langrijker dan hen betsekken in Sociaal VeÍ- woden en wellicht iet§ meer e€nheid in op-
menleviog te [jf g,aan. Wij denken dan aan nieuwhcsbeleid. vatdngen komt bij belangrijke stedelijke

de veÍeeozaming, verandotde b€volkingssa-
oangdurige)

De uitsprakel van Torl geven volgens ons uaagstukken.

menstslling, ale gevolgen van uiting aan een kachtige, opÍechte en geduÍf- Dat de wijkkadeÍs behoudend zijn en niet
wet*loosheic sociale onveiligheid e.d. Met de
andere wooÍder: de pÍoblemen die menserl tÉn

stellingname, waar wet degelijk elemen-
van waarheid en realileit in zitten. Ëch-

willen vemieuwen willen wij hier met kacht
onlkenneo. EÍ zijn gÍote veranderingen in

ervaren die zich - dmr diverse omstandighe- ter, onze reaktie op deze - dmr Ton onzes opvalÍingen te koÍstateÍe[ op het gebied van
den - ill een ehterstandspositie bevinden inziens behmrl ijk overdreven - rcaliteit is de stadsvenieuwhg; eÍ woÍdt me€gewerkt

samenhang enaren. Zj maken geen veschil Als de rcpresentadviteit yan de bewonersor- Vemieuwing
de uitgangspunten irl
van de Stadsvemieu wing. Na-

Deze problemen woÍden dooÍ mensen in hul een kompleet andere. aan vele Yan de llotÀ

tussen hun(sG ganisaties te wensen overlaat, moeten we tuuÍlijk veÍonen ook bewonersorganisaties
ciaal) isolement daaÍ iets aan doen. Ons beelddaamver is de normale menselijke tsek, dat men ee$t
als gevolg van achtÉr lang nietzo llegadei Bij de vele ge- eens wil wgren wat de aanleiding en gevol-
wortloosheid sprekken èn bezoeken van de stuurgroep gen zijn van veranderingeq voordat men
aall de ene kaft stadsvernieu wrng aan de wijken praten wij crmes kan instemmen. Verder is eÍ eerl grote
enhetfeit,dat veel met
zij mindeÍ ie be- het kader van de bewonersorganisatie beho-

(echte!) bewoners; ook die niet tot gerichtheid op
In dat kader is

het werkgelegenheidsbeleid.
het belangrijk op tc merken,

stedenhebb€n rerl Ook gebeuÍ het (nog sE€ds) vaak, dat dat het alleen in de beginperiode van de
aan de andere bewoners de kommissievergaderingen op hct stadsvemieuwing - oveÍigens met instem-
kant. Zj voeten Staöuis bezoe*er. Wij horel dan vaak zeer ming en steun varl de gemeentc - zo wa§, dat
ook geen ver- zoeve€l mogetijk bedrijven uit de woonwij-
schil tussen het ken veÍdweoen. Het is al jaren gebÍuikt, dat

inbÍeng van migranten betÍef! vslt het ons getracht word! de bestaande bedÍijvigheid in. it Hallzttskben op, dat zodÍa eÍ een duidelijk probleem vooÍ de wijken le behouden door ze of te laten
moeiuk op te brergen zijn en de verminde- heÍr aan de qde is, dat zij dan wel aanwezig zitten of te verplaatsen naaÍ een - ook voor
ring van hun inkomen. Het is dus belangrijk, zrJn. Het kader vatl de bewonersorganisaties de bedrijven - betere plek.
dat ook de overheid (en de (deel)geme€nte is bestaat irderdaad nog te weinig uit migran- Dat de bewoÍEÍsoryansiaties et alleen op
daartoe in staat) €rvoor zorgl dat eÍ samen- en. Vandaar dat €r getracht wordt om via het gebied van BsheeÍ vemieuwende opvat-
harlg komt in de oplossingssrategieën voor een
deze problemen. De gemeente is echter ze€r te.Íl

speciale
hieÍ iets aan te do€n. Ook de bewoneÍ-

ftader)opleiding voor migan- tingen hebben, mag o.a. blUken uit het feit,
dat de aangrenzende wijken intensief en op

Dositieve geluiden van de bewoners over de

desbetreffeode bewoneÍsoÍgan isal.ie, war dc

veÍkok€rd geqganiseed. Het pmbleem van so4anisaties zeurraciten hierin verbotcring een zeer positiere wijze meedenken aan de

OJróiitÀï, íótOt op ae enè pbk in oe aan-te brengen. Mag je het mensen die nau- plannenmak€Íij in de Kop van zuid' zij zien

gà*eenóng" otgarisiti" 
"rngepatt 

1r"tt- wetiJïs gelórd hetbén yooÍ ziózelf op le got,hierin de,qorc *langel voglgeheel 
-ïoftsf,ri"i"ttinó, te"*ijl bijv"oórbe€id de komen [wafijk nemen, dat ze niet in saat Zuid en voor hun wijkes in het bijzonder' En

erleïe,ià giiiiíaiiet óp ri" À"t ét ano"- zijn gebleken vo1 w-onderen te zorgen,-waaÍ f T-Tg-"19:9c hryrk zich echt niet tot

ie f,taas in oË gemeente ioÍdt óegepast" oíerÍeirl en geslbsidieerde sektor z;tf de hel pleien voor zoveel mogelijk sociale wo-

Éi ,- a" rói"."n om cen samei,hangend groost mogeilifr moete me€ heefl Nairurlijl ningbouw!!

beleid op het gebied van Sociale Vemieu- moeten we ve{der 8q'íl met zo lcachtig mo-

t"irs te iormfi"r"n is het buuÍt- en wijhi- gelijk stimuleren, dat de RoÉerdamse mi- wij zijn het met Ton eens, dat projekten als

veai hanteren als een schaal waamp intitia- granten zo optimaal mogelijk h de Rotter- de Kop van zuid en het I.P.N-R.. niet aan to
tieven kuoroll x,orden genomen, de aanslui- dam,se-samenleving.woÍde-Ír opgerlomen. pakken zijn varuit de wijkery'deelgemeen-
ting wordt gezocht van het beleid op da we icht, dat het wijk- en buufiiveau dan rcn. Dat gebeuí ook nieq wel is hèt belang-
aaàawer*.eiiÈ testaande behoefE e; ab e€n juist hard nodig is om de overheid daarin le rijk de in-bÍeng in de planvorming optimaal
schaal *,aanip samen m€t de bewooet - voor helpen! te lat€n geberen. Het is voor ons ook een
wie het alle.Ínaal gebeuÍt - de plamen te ma. Beroepskrachten vas§rand feit, dat bij de ter uitvoer bÍen-
ken, beleid te bespreken en uit te voeren. Dat de beÍBpsla.rhten het woord vo€ren io gulg van de_pla len (in welke vorm dan

Representativiteit pkfff,J$"iëH'§iïi".:H#l#*, Ëiàff"ï*fliï'*ffii,i,ï:f'#fli
Ton SooÍeveldt stelde, dat de bewonersor- We[ich! daideze beroepstrachtel Íe ve€l bijvooÈe€ld de deelgemeente als lokale
ganisaties níet rcpÍeseÍtatief zijn voor hun liiden onder het euvel vin de overbezorgde overheid e€n beslissende stem heeft in de

wiiken: dil bas€€Íde hii o.a. oD her feil, dat hulpvcrlener. Ook hieÍ moeten enige Íelat- urtvoenng van e€n plan).

mi'gan'ten er niet veel ""e"tegenwoorAiga verànde opmerkingen bij geptaab íorden. Ookzijn wij het mea Ton €Ëns, dat de dis-
ziji. Bovendien zijn het è beroepstrachten Ten eersté is het níet alriJd en overal zo. Ei- ku§sie or,er her deelgemeenlebe-stel belang-
ó ae smaakmak;s zijn in de wijken en niet genlijk is het beledigend voor de vele bewo- rijk is' W-ij hopen' dat dit duide,lijtheid zal
de bewonfis zelf. Vooits zijr de íijkkadeÍs nersórganisaties en groepen bewoners die brengen in d€ Íelatie g€me€nte(lijke dien-
vaÀk b€houdend; dat houdt vemieuiving te- bijvodbeold het besiuuivormen van buuÍ- sten) en deehaden eÍr in de bestuurlijke orga-

sen. En als laatste seootoerde uitsDÍaak van on klubhuizen en uitsluitend zelfhet beleid Vefvolg op blz. 59
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feit, dat de
woonlasten
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nisarie van de gemeenre ars geh€er. ïi ffffiHLfJi'#ff*n*t* lilffJrï[ïil*T:Jï!"hïï.iffi1-
Uit het yooÍgaande mag blijken, atat w[ vot veder is het niet alleen voor de kommuni- lijtheden-om men§e-n lÉ ontmoeten en met
verfouwen tijn over ae mogeli;khedeí, katie tussen ge$€ente en bewoners belang- elkaar in kontalt ts brengen (miSranten!)
kracht en laeitiviteit van dcu§anisaties op rijk om het wijk- en buurtniveau serieus te zijn daar onnoemelijk veel groter dan op het
wijk- en buurtniveau, waarsan de bewoneÍ- nemen, maar het is ook een overzichtelijke stedelift niveau. We moeten in ons te vor-
sorganisatie overigens maar één vcm is. en integrerenrb schaal, waarop de organisa- men beleid voor Sociale vemieuwing 8e-
Ook al is het niet overal rozengeuÍ en mane- de van gemeentelijke dienston op afgestcmd bruik maken van die kwaliteiten.
schijn, het is een unieke en waardevolle or- kan worden. Pim Ycrmealen
ganimtie on gemeenÉlijk beleid af te kun- Als laatste kwaliteit van het wijk- en b,JwÍ- Edil Hallenslebcn


