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Kor Kegel

Maar het was geen flop, integendeel, het opzoomerenwas een \7ereldsucces. En wat hoorje nu in
kringen van deelgemeentebestuurders? Dit: dat als het opzoomeren iets bewezen heeït, het
wel is dat bewoners heelveel zélf
kunnen. En dat is onomstotelijk
waar. maar die bestuurders bedoelen er heimelijk nog iets meer
mee: dat de bewoners het ook wel
met wat minder professionele on-

dersteuning kunnen.
Er &eigt kodom een bezuini-

gingsgolfenje zou haast willen
dat alle verantwoordelij kheid
voor de bewonersorganisaties nog
volop bij de Coolsingel lag, in
plaats van bij de deelgemeenten.

Ondersteun
de bewoners!
Er is zwaar weer op komst voor de
bewonersorganisaties in Rotterdam. Nu hebje altud wel kans op
onweer na tropische tijden. maar
ik verdenk enkele deelgemeentebestuurders eruan dat ze een ritueel regendansje houden om de gestaalde kaders in de wijken weg te
spoelen. Nu zitten er in Rotterdam inderdaad een paar bewonemorganisaties tussen, waar het
kader de eigen standpunten zo
heilig vindt dat de meningvan de
andere wijkbewoners er niet eens
toe schijnt te doen. D66r is dus
een forse democratisering nodig.
Nog niet elke bewonersorganisa-

tie is een fatsoenlijke verenigirrg
en daarom spreekt Theo Eikenbroek, voorzitter van de deelgemeente Noord, ook wel van Politburo's op wijkniveau.
Maar men moet de organisaties
niet over één kam scheren. De
meeste bewonersorganisaties bestaan bij de gratie van actieve
r''rijwilligers die het beste met
hun wijk voor hebben, en die
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vanzelfsprekend, zou ik zeggen - kunnen beschikken over

professionele ondersteunin g van

opbouwwerkers en bouMechnische deskundigen. Deze bewonersorganisaties zijn een belangrijke schakel in het beleid van so'
ciale vernieuwing. Ze zijn onmis-

Ik noem he1 stank voor dank.
Maandenlang hebben idealistische wijwilligers, opbouwwerkers en ambtenaren zich afgebeuld teffiille van Opzoomerdag.
Werknemers van het Rotterdams
Instituut voor Bewonersondersteuning (RIO) zijn kilo's afgevallen. want ze hadden een zr,vare,
coördinerende functie in hun
wijk en nu zou het rcsultaat
zijn dat ze zich overbodig hebben
gemaakt? Laat ik ageÍen tegen
overhaaste conclusies. Een opbouwwerker dient zichzelf wel
overbodig te maken door de wijkbewoners te leren hoe ze zelfsuccesvol actie kunnen ondememen.
Maar die overbodigheid is theorie, Een goede opbouwwerker
zorgt namelijk dat er steeds meer
wijkbewoners worden geactiveerd. die dan wel een steun in de
rug nodig hebben. Goed opbourvwerk resulteert dus in de behoefte aan méér opbouwwerk. Dejuiste beloning voor goed werk is
méér werk. Tienduizenden Rotterdammers zijn geactiveerd om
hun eigen straat op te fleuren. Als
we daar een blijvend fenomeen
van willen maken, moet je nu natuurlijk geen bewonersondersteuning weghalen. En al helemaal alsje nagaat dat het RIO
zich ook inspant om \íerkgelegenheid op wijkniveau te stimuleren, dan moetje de ondersteuners
in de wijken geen strobreed in de
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De positie van de ondersteunen
hangt nauw samen met de rol en
betekenis die aan bewonemorga-

nisaties wordt toegedicht. Daar
zal ik het eenvolgende keer over
hebben. Dit staat vast: hoe democratischer de organisatie en hoe

baar voor de samenlevingsopbouw en dat hebbenwe kunnen
zien aan hetwelslagen van Opzoomerdag.

meer wijkbewoners er gehoor vinden en actiefzijn, des te minder
reden hebben de deelraden om er
eisen aan te stellen. Maar het tegendeei is ook waar. Moeilijke

Stel nu dat 28 mei een geweldige
mislukking was geworden. Dan
hadje overal de deelraadsleden
kunnen horen dat de beu/onersorganisaties en hun opbouwwerkers geen knip voor hun neus
waard zijn en dat dus maar beter
de subsidie ingetrokken kan wotden. Het fiasco was beslist tuchtig
afgestraft,

wijken. waar bewoners amper op
te porren zijn, hebben óók ondersteuning nodig, bleek onlangs uii
een onderzoek van PeterVoogt.

