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KOP OP ZUID
WerkkonÍerentie over het wedeÍziids proÍijt van het gÍootstedeliike ontwikkelingspÍoiekt "Kop van Zuid" en aangrenzende stadsvernieuwingswiiken.
De werkkonferentie op 23 Íebruari 1990 wordt georga-

niseerd door het Rotterdams instituut bewonersondersteuning (Rio) in samenwerking met ds bewonersorganisaties uit de omliggende stadsvernieurvingswijken en met de gemeente RotteÍdam.

Stadsvern ieuwin gswiiken
De ontwikkeling van het gebied en haar bewoners is

verbonden met Lodewijk Pincoffs, entrepreneur en
avonturier, de opkomst en neergang van de havens,
immigranten uit Zeeland en Brabant, uit China en uit
Turkiie en Marokko.
Om Ëet verval van de woongebieden te keren weíd
vanaÍ begin jaren '70 een breed ontwikkelingsprc
gramma ingezet onder de noemer "stadsvemieuwing". Op sociaal-cultureel tenein werden soortgelijks"achterstandsprogramÍna'§" opgezet zoals "Onderwiis en sociaal milieu".
Deze programma's zijn op grenzen gestoten. De bewoners in de stadwemietmingsariiken hebben hard€
klappen opgelopen van de ekonomische krisis van de
jaren 80-82 en van de daarop volgende herstrukturering, De werHooshekJspeÍcentages zïn het hoogst en
de gemiddelde inkomens en scholingsgraad het
laagst van Rotterdam en van Nederland. De beuroners zijn niet bevriid van de stigrna's dle op hen drukken en de daaruit voortvloeieÍde rnaatschappeliike
diskriminatie.
Dat is één kant van het verhaal. De andere kant vormen de grote potenties van het gebied. Oe sterke gehechtheid van de bevolking aan het gebied dat'vol is
van herinneringen" (Han Meyer), de enorme infra-

strulduurvan kleine bedriiven, identiteit-bepalende
elementen als het AÍrikaanderplein met weekmarkt,
de Boulevard-Zuid/Putselaan en omgeving met tallc
ze voorzieningen en bedriiÍes van immigranten, het
Deliplein, het NooÍdereiland met èen netweÍk van bedriifies en buro's op het gebied van grafische industrié èn vormgeving, woongebouwen in de sociale seklor met uitzicht op havens en rivier.

Grootstedeliike ontwikkeling
De plannen voor een grootstedeliik ontwikfelingsprojeK op de Kop van Zuid (Mullerpier, BlSPOgebied)
een nieur,ve brug, kantoren en bedriiven, stedeliike woonmilieu's en voozieningen, bieden kansen

het

voor de ontwikkeling van het omliggende gebied en
vormen tegeliikertiid een bedreiging.
Woongebieden in de schaduw van kantoortorens kunnen in een neerwaartse spiÍaal komen omdat het
draagMak van voozieningen verder wordt aangetast,
publieke en partikuliere investeringen worden 'weggezogen", de bssluurlijke aandacht wordt verlegd en sociale tegenstellingen worden vergroot.
De maatschappeliike kosten van een dergelïke ontwikkeling keren niet automatisch terug in de winst- en
verliesrekening van de betrokken beleggers, projeKontwikkelaars en bedriiven.

Kop op zuid
Oe litel van

de konferentie verwiist naar een progÍam-

ma voor wederziids profiit van het ontwikkelingsproiekt "Kop van Zuid" en aangrenzende

stadsvemieuwingswiiken.

DaaNoor is een ontwikkelingsprogramma nodig voor
het gehele gebied waarvan de Kop van Zuid onderdeel uitmaakt (De aangrenzende wiiken Feiienoord/Noordereilard, Afrikaandenrïk en lGtendrecht,
en breder gezien de wiiken in de driehoek Dokhaven Stadion Feijenoord - Noordereiland).
Dit pÍogramrna bevat ruirntdiik-stedebouwkundige
komponenten, sociaal-ekonomische en sociaal-culturele.
Op de werkkonÍerentie van 23 februari ligt hgt aksent

op de sockral-ekonomische komponent.

Doel van de konÍerentie
De werkkonÍerentie is een veÍvolg op een biieenkomst in mei 1989 georganiseerd door Rio en gemeente Rotterdam in samenwerking met het adviesburo SEINPOST over positie en relaties van de

verschillende partijen die betrokken ziin bii de planontwikkeling van de Kop van Zukl (gemeentebestuur,
gemeentdiike diensten, beleggerq proiektontwikkelaars, bou\,vbedrilven, bewoners en gebruikers).
lnvalshoek was de participatie van barvonersorganisaties in de planontwikkeling. Verslag: "De plaats van
het bewonersbelang in de organisatie van de Kop van
Zuid"; Bio/SEINPOST, septembeÍ 1989.
De aanbevelingen van deze eeÍsle werkkonÍerentie
worden verwerkt in het bestemmingsplan Kop van
Zuid waarvan het concept begin í990 zal verschiinen.

Doel van werkkonferentie ll is bouwstenen aan te dragen voor een programma van het gemeentebesluur
voor de sociaal-ekonomische ontwikkeling van het gebied. Centraal staan werkgelegenheid, werklooshell

en ekonomische inÍrastruktuur.

-iÍ. J.D. Doets (diíekteur ROTOH): ',Relaties tussen

ruimteliike, sociaal-ekonomische en sociaal-cultuÍele ontwikkelíng; vooÍbeeld Kop van Zuid,,.
-woordvoeÍder van bewonersorganisaties:,,Een kop
op Zuid; programma-punteÍt'!.

Leidende gedachte vormt "social retum Íor puHic investment". ln de onderhandeling tussen gemeentebestuur, marktpartïen en maatschappeliike organisaties
worden afspraken gemaakt t.a.v. ruimteliike, §ochal-ekonomische en maatschappeliike komponenten van

De konferentie wordt aÍggsloten met een paneldiskussie waarin de voorzitters van de werkgroepen rapporteren en door enkele deelnemers een kommentaar

ontwikkelingsprogrtlmma's.
Een instrument daaívoor vormt een liist van "b€oordelingskriteria die wordt gehanteerd bii de beoordeling
van konkrete proieken en de selekie van samenwer-

geproduceord door voorbeÍekJingsgroepen.

kings-partners" (Paul van Schilfgaarde).

Opzet van de konÍerentie
Voor de konferentie worden verschillende partïen uitgenodigd die betrokken ziin bii de Kop van ZuirJ.
ln de huklige Íase van de ontwikkeling van het proieK
ligt het accent daarbíi op bewonersorganisaties en gemeente HotterdamOe konferentie beoogt het vergroten van de kommunikatie en verstandhouding tussen partiien. De koÍrÍerentie heeft het karaKeÍ van een workshop waaÍop
ook onaÍfe ideeën ter taÍel kunnen komen. Van de
deelnemers wordt een aktieve partlcipatle veÍrracht.
Participanten ziin Gemeente Rotterdam (gemeentebestuur, gemeenteliike diensten), bewonersorganisaties
en bedrijven uit het gebied en extem deskundigen uit
de kring van (overkoepelende organisaties) van beleggers, proiektontwikkelaars en ondezoeksinstdlingen.
Deelname vindt plaats op uitnodiging. Het aantal deelnemers is 75 peÍsonen.

Programma
Hoofdmoot van het programma vormen 4 weÍkgroepen met 15 à 20 deelnemeí§, oveÍ de volgendo thema's.

a)PotsÍÍi€ èn ontwikkelingsmogeliikheden v.n

het gebièd; voozitter ir. H. Meyer (onderzoekeÍ Prolektorganisatie Stad$,remieuwing Geme€nte Rotterdam).

b)Spin-oÍÍ van Kop van Zuid proieH: kansen voor
omliggende wiiken; voozitter dr. P. van Sch Ígaarde (Adviesburo Seinpost).
c)Belekenis van de realísatie van de bouwwken
op de Kop van Zuid vooÍ de werkgelegenhei, en
werkloosheid in het gebi€d; voozitter drs. F. Belderbos (proiektleider lnvesteringen Rotterdam WeílC).
d)Biidrage van de te yestígen bedÍiiyen aar de
werkgelegenheid en de bestriiding lran de waÍkloosheid in het gebied; voorziner drs. J.D. de Viet
(senior-beleidadviseur van direktie Sociaal-ekonomische ontwikkeling, Gemeenle Rotterdam).
De konferentie wordt gestart met 2 korte inleirlingen:

wordt gel€A/erd.
Ter vooóereidlng van de konÍerentie worden notities

Aanmelcling
Aanmelding voor de konÍerentie vindt plaats door het
retoumeren van biigevoegd aanmeldingsformulier
vóór 25 ianuari í 990.
De deelnemers ontvangen begin februari de konferentie-map en het deÍinitieve programma,

