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Kolofon
STEIGER stelt zich ten doel de
uitwisseling van ervaringen in de
Rotterdamse wij ken te bevorde-
ren, een bijdrase te leveren aan de
meninSsvorming en het aemeente-
lijk- en rijksbeleid, voor zover van
invloed op de woon- en
leefomstandi8hed€n in de wijken,
kritisch te volgen.
STEIGER is een periodieke uitSave
van het Rott€rdams instiruut be-
wonersondersteuning (Rio), Kor-
tenaerstraat 1,3012 VB Rotrer-
dam, te1.010 411.03.33 en
vers.hijnt 8x per jaar.

De abonnementspÍijs bedraaSt
F.25,- per jaar. Voor bewonersoÍ"
ganisaties in Rotterdam geldt een

SereduceeÍd tarief. Het abonne-
ment wordt voor de duur van één
kalenderjaar aansesaan. zonder
schriltelijke opzessins vóór 1ja-
nuari wordr het abonnenent auto-
matisch mer 1 jaar verlenSd.

Losse nuhdeÍ8! Í.3,50

Copyrlaht tetst en lllustratle-

Teksten kuínen geciteerd worden
wanneer de bron vermeld wordt
en uitsluitend na mondelinge to€'
stemming van het Rio. Het is niet
toegestaan tekeninSen of foto's
uir dit blad geheel of Sedeeltelijk
over te nemen, zonder schriftelij-
ke toestemminS van het Rio.
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Van de redaktie
In deze Steiger passeren een flink aantal wijken de rel'ue: Charlois, Pendrecht,
ommoord, Helplaat, Nieuwe westeq Feijenoord en Oude westen.
De reikíijdte van de bewonersorganisaties bliikt maar weer eens formidabel:
na'oorlogse woningverbetering, buurtbeheer, behoud van een woongemeen-
schap, wer§elegenheid, sociale vemieuwing ...,. werken aart eo in de stad, van-
uit georganiseerde bewonersinitiatieven, Soms zijn er spanningen die overwon-
Den moeten worden. Maar altijd is er kreativiteit, om een uitweg te vinden en
nieuwe methodes met bijpassende organisatíevormen te ontwikkelen. Hebben
we hier het kenmerk }?n het buurt- en wijkwerk in Rotterdam te pakken?
STEIGER" vakbladEn de Rotterdamse wijkerL gunt u weer een'blik in de keu-
ken3 en meldt belangwekkende ootwikkelingen.

dtp"productle
Erik lindënburg

2e Jaargana,nummeÍ 4
okrober 1990



Buurten maken tussenbalans op

NMoorraad
Dc kianten staarr vol over gekreul en
gesteul rond dc rraoorlogse woning-
veÍbeteÍiflg! grote onderhoudsacltter-
standen, negatieve exploitaties err
slechte eubsidie-regelingen. Hoe dan
nog te iflvesteÍefl irt wonintíverbete-
ting? Sociale vethuurders roepen al
gauw 'slope[-. En partikuliere ver-
huurders stoten hurr bezit af rnet -
vÍoeg of laat- uitponding ale resul-
taat. VeÍbetererr le dan haast
onmogelijk. De NV Voorraadbeheer
RotteÍdam ls een opmerkelijk initi-
atief. Uitgevonden om partikuliere
hurrrwoningen èn te behouden èn te
veÍbeteren, onder marktkondities. Ze
experimenteert o.a. itr T1dí-stad pend-
Íecht en de deÍde rings-enclave in
Charlois: twee vriendeliike buurten
op zuid flink groerl rustig en nog
hecht. Vertegenwoordigers van de be-
wonersorganisaties Inakerl een tu.sserr-
balans op. En melden hoe de uitwer-
king van een welkom initiatief flinke
spanniflgen in de buurt oproept.

Hoela erl vertrouwen
Corrie Broercen en Toon Iangedoen venolken
de stemming in Charlois als de NV zich in
1989 aanmeldt als nieuwe huisbaas: "Hiep-
hoi er gaat wat gebeuren, eindelijk"- Een lita-
nie van klachten en gebreken over de 88 por-
tiekwoningen in de Schilperoort- en FraD§
Bekkerstraat volgt: tocht, vocht, verveloos,
kapotte dakerq oud leidingwerk, kleine keu-
keis en niet te vergeten gehorigheid. Toon:
'Als driehoog iemand naar de WC gaag dan
hoor ik beneden of het een man of een lrouw,
een gÍote of kleine boodschap wasn. In Pend-
recht reageerden de bewoners l'an 180 por-
tiek- en eengezinswoningen rond de Stavenis-
sestraat even enthousiast- Sjaan van de Water
en de heren Zeelenberg en Van Eck benadruk
ken het grote verhouwen wat men in de lW
had: "De Gemeente heeft immers een dikke
vinger in de pap, dns dat zit wel snor'. Ook
hier weet men zonder moeite een ellenlange
waslijst n klachten en gebreken te voor-
schijn te toveren, met de mededeling dat de
Bouwpolitie de emst ervan heeft onder-
streept.

De eeÍste oogst
Bewonersavonder4 enquëtes, opnames, plan-
tealns....de planneDmakerij gaat begirnen.
Maar zowel chaÍlois als Pendrecht wil met de
NV ook aÍspraken maken over beheer: klach-
tenafhandeling, huurharmonisa tie en woning-
toewijzing, Kwesties die beide buurten al ja-
renlang een doom in het oog zijn en nooit

met het Pensioenfonds geregeld konden wor-
den. Corríe Broersen uit Charlois: "Brink &
Kooyman (de beheerder die de NV samen met
de woningen van het Pensioenfonds ovemam,
red.) schooÍ dringende reparaties nu ineens
door naar de komende opknapbeurt, Een ka-
pot Éam kan toch niet wachten? Na flink
aandringen heeft de NV met meneeÍ Bdnk ge-
sproken. Nou, nu worden de klachten wel
achter elkaar gemaakt'.
De buurten namen de NV ook zwaar onder
vuur om de huurverschillerL ontstaan door de
huurharmonisatie, terug te draaien. De heer

, van Eck (Pendrecht): "Het zijn precies dezelf-
de flats maar de huren verschillen soms 100
tot 120 Sulden. De I.IV wil de huren niet ge-
lijk trekken. We konden alleen bereiken dat
de harmonisacie per huurderswisseling inge-
perkt werd tot 35 guldeo en stopt als een ze-
kere Srens (350 gdde4 red.) bereikt is". Hij
is zichtbaar onteweden over dit halfbakken
resultaat: "De Gemeente zit in de fw gewoon
mee te harmonÈeren .... hebje daar weleers
lan gehoord?n
De groeiende dooEtoming, waardoor het
leefklimaat in beíde komplexen verslechtert,
verscheen ook op de agenda. Pendrecht ont-
vouwde ideeën om bewonerc met een positie-
ve woonvoolkeur te behouden ofjuist aan te
trekken. Sjaan van de Water: "Een gezirEetje
dat hier bijvoorbeeld in een te klein fla§e
woont moet voorang krijgen als een eenge-
zinswoning leegkomt. Mersen die n buiten
komen moeten goed geihformeerd worden
over Pendrecht, zodat ze bewust yoor de
buurt kiezen. Dan blijft de samenleving hier
in takt". De lW zette de deur voor overleg wel
op een kier, maaÍ Pendrecht wacht nog altijd
op afspraken over de woningroewijzing.

Mewr. Btoercen en ílll. Lalras.
doèn

PendÍecht
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Oktober 1989, de IW VooÍÍaadbeheer Rotterdam wordt opgerichr. Public Private Partnership
om naoorlogse huurwoningen in de marktsektor op te knappen en te behoeden voor uirpon-
din8. In de Raad van Kommissarissen zitten de aandeelhouders. Dat zijn de NMB, Bouwcen"
trum Beheer BV, Pensio€nfonds voor Vervoer- en Havenb€drijven, wilma Bouw, zomerhof &
Muys en de Gemeente Rotterdam. leder heefl 2,5 ton inSelegd.

Via'dochters' (ook l,I\rs) werkt VoorÍaadbeheer aan aankoop, ontwikkeling en vervolgens
beheer van afSestoten huuÍkonplexen. zo'n dochter krijgr 70% van haar kapitaal van de
noeder-Nv. D€ rest€rende 30% moet de voormali8e ei8enaar inbr€n8en.
Bij de eerste dochter zijn zeven komplexen van het al eerder genoemde Pensioenfonds onder-
8ebÍacht. Totaal zo'n 450 voornamelijk portiek'eta8e woninSen met een gemiddelde huur
van 325 Sulden p€r maand. Àangekocht vooí 9,7 miljoen, mede8efinancierd door de Friesch
GroninSse Hypotheekbank. Deze huisbankier zal ook de verbererkosren, Seraamd op 13,5
miljoen, Íinancieren.

plan Gïoot onderhoud, isolatie en CV) niet in-
gediend worden en loopt de uitvoering ten-
minste 1 jaar vertraging op. De heer Zeelen-
berg: "Het plan schijnt 65 mille per woning te
kosten, ze hebben zich verkeken op het kom-
plex en nu vindt de NV het te duur". Inmid-
dels is een strijd gaande om de l.lv af te hou-
den van'knipwerk. Sjaan: "Telkens probeert
men de slechte stukjes in het komplex uit het
plan te knippen. 'Doen we latet', zeggen ze
dan ofje hoort ineens verhalen dat de eenge-
zirswoningen onverbeterd doorverkocht zul-
Ien worderl om aan geld te komen. Dat kan
niet: samen uit, samen tluisn! Over de huur-
verhoging: de NV rekent ditmaal 65 gulden.
DhÍ. Zeelenberg: "Als de kwaliteit van het
plan overeind blij( dan denk ik dat iedereen
wel overstag 8aat. Die CV en isolatie moeten
er dan natuurlijk wel inblijven" Pendrecht
wacht vol sparning af,

Niet wegglijden
nDe lW werd voorgesteld als een Walhalla',
zeSt Ben van Zanteq opbouwwerker in Pend-
recht: 'De truc om Soedkopere woningen in
de partikuliere sektor voor wegglijdeD te be-
hoeden. Een goed initiatief, want de boel is
nu niet achter de rug van de bewoners om af-
gestoten of uitgepond. Bewoners zijn er bij-
tijds bij en hebben nu een voet tu,ssen de
deur. Maar veel rneer dan een initiatief is de
IW voorlopig nog niet", Hij pleit voor een ste!-
kere inbreng n de Gemeente in de NV om
de spanníngen tussen de NV en de buurt op
te lossen: nAnders glUdt dit welkome initiatief
ook wegn.

srEilu +

De voorlopige oogst aan beheerafspraken vin-
den Pendrecht en Charlois maar magertjes,

HuurvooÍstellen
De planprocessen verlopen moeizaam. Char-
lois wist op het nippertje nog een plan furoot
onderhoud met wat dubbel glas) in te dienen.
Dat moet in 1991 uitgevoerd worden. Of het
zover komt, is de vraag. De I.IV wil het plan al-
leen uitvoeren als de bewoners akkoord gaan
met 35 Sulden huuÍverhoging per maand. An-
ders is de exploitatie van het komplex niet
rond te krijgen, corrie BÍoe6en en Toon Ian-
gedoen melden alvast dat de bewoners daar
niet mee akkoord gaan. "Kijk....het zijn en blij'
ven oude huizen. voor herzelfde bedrag kun
je hier in Charlois haast een kompleet gereno-
veerde woning krijgen. De verhoudingen zijn
zoek. En die isolatie ís geen 35 gdden waard,
hooguit een tien§e. We zitten gewoon zelf
het onderhoud te betalen". De ergenis wordt
verSroot doordat -zoals gezegd- de huuwer-
schillen btijven bestaan en de huurha-rmonisa-
tie, in afgezwakte vorrn, doorgaat. ln Pend-
recht loopt het nog moeizamer. Daar kon het



CommeltaaÍ van Th. Aussems dir. ÀIv
voorÍaadbeheeÍ Rotterdam

"De IÍV Voorraadbeheer, ontstaan als altema-
tief voor de uitpondingspraktijlq beoogt bin-
nen de gegeven marktcondities het woonpro-
duct te leveren met de meest optimale
kosten-kwaliteitsverhouding. In dat kader
staan we voor de opgave om biruren de regel-
geving van de fujksoverheid creatieve oplos
singen te ontwikkelen voor een aantal actuele
tegenvallers, zoals de relatief hoge verbeter-
kosten in enkele complexen en de fors geste-
gen rente,
Het onderhavige aÍtikel geeft uitdrukking aan
de wijze waarop bewoners dit spamingsveld
kururen ervaÍen.De werkelijkheid over dit
nieuwe initiatief wordt meer recht gedaaq in-
dien bij de beschouwingen over de gang van
zaken de juGte én volledige cijfes gegeven
worderq bij voorkeur geplaatst tegen de keu-
ze-waagshrlken. die, ook voor bewoners, in
het geding zijn.

Ter illustratie!
1. De woninperbeteÍifl gsplamen:
Bii het opstarten \1an het verbeteringsproces
is kenbaar gemaakt dat plannen van gemid-
deld Í 30.000.- per woning haalbaar zijn re-
gen een gemiddelde huuwerhoging ran J 30,-
à Í 35,- per maand. In Charlois zijn de
gemiddelde verbeteringskosten voor de 1e
fase uitgelopen tot een dikke , 35.000,- per
woning. Bii deze kosten hoort volgeru het
huurregime dat de Njksoverheid dwingend
aan woningbouwcorporaties heef t opgelegd
een huurverhoging lan Í 40,- per maand. wij

hebben slechts vastgehouden aan het begin
van het verbeterinsproces, n. f 30,- à J 35,-
in de maand.

2. Het huurbeleid
De }WvoorÍaadbehee! Rotterdam heeft de
woningen overgenomen met alle lusten en las-
ten. Voor de meergezinswoningen in Pend-
recht hebben wij lanwege de onderhoudstoe-
stand van (een gede€lte van) de woningen de
huurprijs per 1 jdi '90 niet verhoogd. Tenein-
de toch over de, voor de uitvoering van de ver-
beteringsingreep, benod§de (huw)opbreng-
sten te kunnen beschikkeq hebben we, ook
in overleg met de bewonersorganisatie van
PendÍecht, afgesproken om de huren van de
woningen onder de f 35Q- bij huwwisseling
met Í 35,- te veÍhogen. Het optrekken !€n de
huren naar de maximaal'redelijke huur heb-
ben we juist stopgezetll

3. woningtoewijzfurg
Bij het ovememen ran de woningen hebben
wij er blj de beheerder Brin-k en Kooymaq op
aangedrongen om een convenant met de ge-
meente te sluiten. Dit convenant is in '89 afge-
sloten. Krachtens dit convenant moet de be-
heerder de woningen toewijzen
overeenkomstig de normen en richtlijnen van
de gemeente. De bewonersorganisatie van
Pendrecht heeft in een overleg meer specifie-
ke woningtoewijzingseisen kenbaar gemaakt.
Met die eisen zijn we volledig accoord. Con-
form de met de bewonersorganisatie geÍraak-
te afspraken wachten we slechts op een zeke-
re concretisering l'an de geopperde
gedachten,"

Zit de deur dicht?
De lw Voorraadbeheer (zie reak-
tie) zet haar huurbeleid af teSen
gangbare praktijken in de na-
oorloSse woningverbeterinS en
komt tot de konklusie dat haar
voorstellen redelijk zijn. Charlois
en Pendrecht zetten de voorstel-
len af tegen 'hun' wereld en ko-
men tot een teSenovergestelde
konklusie. Twee werelden en de
deur daartussen lijkt dicht te val-
len. Het wachten is blijkbaar op
een initiatief om her 'opmerkelij-
ke' initiatief tot een sukses te ma-
ken. (ao de gemeente, als aan-
deelhouder, niet iets doen wordt
gesuggereerd. STEIGER komt te-
rug op de NV Voorraadbeheer.

Feestroes en nuchterheid

Heijplaat
'Christen ziin is Vertrouwen ln cod elt
in elkaar, begin eens thuis, ook op
Hejplaat' en 'Heijplaat slopen? Ech
niel' Affiches, tekeningen. Ze hangen
er nog in grote getale achter de ra-
men. Stille getuigen van de spanning
waarin de bewoners van Heijplaat
hebben moeten leven. Dirlsdag 28 au-
gustus ontlaadde die spanning zlch ln
een sporrtaarr volksfee-st. De sloop-
plannen waren de§nitlef van de traan,
"Ik ben die ochtend half aangekleed
de stÍaat opgeÍend om het aan de
menseÍr te laten weten", vertelt Piet
Boukes, één van de leidende ffguren
ln de and-sloopkampagrrc. rAVat eÍ
daarna gebeurd is, ongelofelijk alle-
maal. Ik heb kerels als bull-dozers,
zien huilen als een kind. Ik heb vrou-
wen gezoend, mannen gezoend. Iede-
reen viel elkaar orn de ha1s".

Na alle festiviteiteq Heijplaat bestond ook
nog eens 75 jaar, keert het nuchteÍe besef
snel terug. De strijd gaat veÍder. 'Een wijk als
Heijplaat zal met bedreigingen moeten leren
leven", weet Boukes: "lrVe zljn nu eenmaal om-
ringd door industrie. Dat zal ook altijd ge-
luidsoverlast geven. Maar de bedrijven moe-
ten zich bewust ziin van de woonwijk. We
hebben hier bijvoorbeeld twee schrootbedrij-
ven. Van het éne heb je nauwelijks last, maar

crisisteam Ee{iplaat
op maandaS 29 januari 1990 wordt, snel na het bekend worden van de sloopplannen,
een crisisteam in het leven Seroepen. In het team nemen zittingt de huisbaas van Heij-
plaat (Onze Woning), het bestuur van de hourdersvereniging en leden van de wijkraad.
In totaal 16 mannen en lrouwen. Als voorzitter treedt naar buiten Henk Spoor. "Een poli-
tiek foe!e', bekent Piet Boukes, Spoors rechterhand in de strijd tegen de gemeentelijke
sloopplannen. rÍIenk is een PvdA-man. Je moet oppositie voeren van binnenuif'. H€ijplaat
laat geen middel ongebruikt om de sloopplannen van tafel te krijSen. Publiciteirsstunts, de
wouwen van Heijplaat staan bijvoorbeeld daSelijks op de stoep van her sradhuis aan de
CoolsinSel, maar ook dikke rapporren zien her levenslichr. Onafhankelijke deskundiSen
bijten zich vast in de materie en komen tot de eeosluidende konklusie: sloop Heijplaat,
een peperduur en onzinnig voomemen.

$rtr[fi 5
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het andere, zet er maar bÍ dat het Dalmeiier
is, maakt een kolére-herrie. Dat laat van der-
tig meter hoog zijn spullen vallen uit de
kraan. Hí lapt gewoon de hinderwetveÍgun-
ning aan zijn laars. Maar kontrole van de ge-
meente? Ho, maar'.
HeÍplaat zou Heijplaat niet meer zijn als de
wijk het er bij zou laten zitten. Dat hebben de
afgelopen maanden wel duidelljk gemaakt.
Bouke-s: \Ne waren al één grote farnilie, maar
de saamhorigheid is alleen maar toegenornen.
Daar ligt ook onze kacht. NaaÍ buiten toe
moetje een eeDleid zijn. Zo ging het ook toe
in het krÈisteam. Daar mocht zeker geen

bleuk ontstaan. Dat vleet energie. Maar het is
ons gelukt. DooÍ eenheid kurr je ook mensen
overtuigen. Ook die mensen die het liefst de
stenen uit stÍaat wilden halen".
Geluidsoverlast, het begrip waar het allemaal
om te doen was en is. Wie door het dorp
loopt, merkt daar wijwel nies van. Evenmin
is er sprake van verkeersdrukte, I(nusse hui-
zen aan groene lanen. Je waantje een beetje
op het platteland. De dorpsvemieuwing is

voor een deel klaar. TWee renovatieprojekten
zijn afgerond en de planlen StreeÍkerk en vic-
torieux komen binnenkort in uitvoering. Ver-
der zit er vervangende nieuwbouw in het vat,
De nieuwbouwplannen hangen echter op de
normen van geluidsoverlast. "De gemeente
doet een beetje geheimzinnig over hoe ze aan
de cijfers komt". aldus Boukes. Yolgens mij
hebben de ambtenaren de vorige keer ongena-
dig op hun donder gehad. Daarom zijn ze nu
een bee§e balorig. Proberen ze hun Sram te
halen, Die nieuwbouw is voor de toekomst
l.an het dorp echter van levensbelangn.
Mocht de nieuwbouw op de tocht gezet woÍ-
den, dan ligt het volgende aktieplan bij wijze
van spreken al klaar. Boukes: \À/e Ieven in dit
Iand in een demokatie en die demokratie be-
staat bij de gratie r1an weerbare burgers.
Maar ik zie het niet somber in. Er zijn blauwe
plekken aan de hemel. De nieuwbouw aÍbla'
zen zou ook politiek onbehoorlijk zijn, er zijn
toezeggingen gedaan".

§t

,

AJ.tle ln voaelvlucht
rS februaÍt, Heijplaat trekt massaal naar de Coolsingel oln een petitie aan re bieden aan B
& W van Rotterdam.
22 febÍuaÍl: Heijplaar'overvalt'in het Wo.ld Trade Centre een kongres over Sociale Ver-
nieuwinS en krijSt rwee minuÍen spreekÍijd.
29 Eaattr de eerste woninSen van het 2€ renovatieprojekt op de Heijplaat worden opSele'
verd. op d€ happening schitteren wethouder, gemeenteraadsleden en ambtenaren door afwe-
zigheid.
2r apdl: Heijplaat steelt in d€ LauÍenskerk met medeweten van de conSresleidinS d€ shovv
op een s,,rnposium over Sociate VeÍarmin8.
f4 runfr de drukst bezochte kommissieveÍgadering van de gemeen(eraad in de geschiedenis.
Ruim 700 Heijplaters kijken vanaf de tribune in de Enersiehal toe hoe er over de toekomst
van hun wijk gedacht wordt. Wethouder Vermeulen zegt een onaÍhankelijke studie toe. De
verSaderinS kent een oÍdelijk verloop, wat alom bewonderinS h,ekt.
31 augu3tue! Heijplaat loopt voor z'n leven. De mars naar het stadhuis wordt een triom-
tocht. op 27 auSustus lekt het verlossende bericht bij toeval(?) uit: de PvdÀ is'om', sloop-
plannen van de baan.
l3 3eptemberrDe Selíeenteraad beslist dat Heyplaat niet Sesloopt wordt.
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omslag in het Oude Westen

Buurtbeheer
De aktiegroep 'Het Oude Westen'
heeft een rijke geschiedenis. Ze stond
-en staat voor velen nog altiid- bekend
als een invloedrijke aldie-orgaaisatie
op het stadsvernieuwingstoneel. In-
middels is het deko. verardeÍd. Met
nieuwbouw en renovatie wetd een
nieuwe wijk te voorschiin getoverd
bevolld door bewoneÍ8 met uiteenlo-
pende nationaliteiten en leefstij len.
Op dit nieuwe toneel spant de aktie-
groep zich in voor 'buuÍtbeheeÍ'. op
de werkvloer ontstaarr nieuwe rnetho-
des en met de nodige spanningen ver-
andert daardoor ook de organisatie
van de alrtiegroep.

Uitgangspunt beheer
Petra van den Berg en Sjaan Schaap ("Ja...het
is hier een wouwenldub. Dat scheeltl") wer-
ken als opbouwwerksters bij de Aktiegroep:
de één vier, de ander ruim twee jaar. Ze ma-
ken duidelijk dat in het oude westen veel tijd
gestoken is in het ont$/ikkelen lan beheer'
stru.kturerl aarr voorwaarden. Maar, naar be'
woners roe, È buurtbeheer vooral: organise.
ren lan projekten, aktiviteiten die kumen
leiden tot het doorbreken van anonimiteit, be-
tere relaties tussen bewoneE, solidariteít en
gezolde sociale kontrole. Op verzoek schud'
den ze een paar projekten uit de mouw: volks-
tuinerq pleinen, huiswerkklas, plantenbakak'
tie, internationale ontmoetingsdagen,
wijkparkje (kompleet met kwekerij en dieren-
hof) en een terurisbaan. Aan de hand van die
'tennisbaa!: leggen ze uit hoe het werkt.

Dubbel en temisklub
Peha vertelt: "3 jaaÍ geleden begon het. Het
terrein achter de Bajonetsuaat zou groen wor-
den. Van de twee scholen die er stonde&
moest er eentje toch blijven staan. De gxond
die wel wij l«,,ram, zou het plein§e worden
van de overgeblel.en school. op een vergade-
ring eisten de bewoners ook iets voor zich-
zelf. Uit een Iolletje kwam één van hen met
het idee van een temÈbaan op de proppen.
Nou, dat hebben we vastgehoudeÍ! ook al
werden we in het begin overal uitgelachen.
Uiteindelijk is er €€n plein ran asfalt geko-
meq dat na schooltijd als tenrdsbaan dienst
kan doen'. De baan kwam er dr:s, maar werd
niet aan z'n lot overgelaten. E! werd een heu-
se tennisklub opgebouwd. Petra vervolgt: nEr

is een goedkope manier lan sporten ontstaan,
veel mensen komen erop af. De klub heeft nu
1 00 leden en een wachdijst. In de buurtwin-
kel kururen bewoners zich aanmelden als lid,
de baaa reserveren en stickers (het betaalrnid-
del in de klub, red-) kopen. Na een uurtje ten-

nissen moetje zo'n stickertje op een lijst plak-
ke4 bij de baan. Dan heb je de baanhuur be-
taald'. ook het beheer werd geregeld: "De
buuitbewoners houden een oogie in het zeil
en één van her; een vrouw lan 60 jaar, zorgt
voor het dagelijks beheer. ze hangt het net
op, veegt de baan aan en kontroleert of iede-
reen wel een stickertje geplakt heeft'.

MaatweÍk leveren
De tennisklub draait inmiddels volop, zelf-
standig maar wordt door de werkers ran de
Aktiegroep op de voet gevolgd. Sjaan: 'Nu
tennist iedereen er, jong en oud, allerlei natio-
naliteiten, Mensen komen met elkaar in kon-
takt, leren elkaar kennen. Dat is wezenlijkl Je
stimuleert dat dus, je zorgt dat er regelmatig
toemooitjes zijn. Solns moetje konfronterend
optrederq helder maken dat de baan er voor
iedereen is en niet voor een bepaalde groep. sJaaÍ schaÀpo) err Pcha i"àn

dën Bergr oplrouwwerLsteE ln
de Jarcn 'eo
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Mei 3n{lat aarr vele Lanten
De aanpak van het buurtbeheeÍ in
het oude Westen komt neer op
het opbouwen van netwerken.
NeMerken van bewoners, di€ zich
ontwikl€len rond kleinschaliSe en
zelfstandige projekten. De buurt'
winkel l€v€rt hand- en spandien-
sten en fungeeÍt zo als het knoop-
punt in al deze netwerken. Às
katalysator en b€waker van de
kontinuïtei. spel€n de werk€rs van
de À.ktieStoep een belangrijke rol.
overleSstrukturen dienen om
e,e.a. kort re sluiten met de G€-
meenre, korporaties en instellin'
8en.
Alles bijelkaar 8enom€n, snijdr her
mes van deze netwerk-methode
daardoor naar vele lanten: sa-
menlevinSsopbouw naar de letter
(integratie, klimaat en sociale
kontrole), beheer van de imte,
extra voorzieningen in zelÍbeheer,
informatiesysteem €n nethode om
kontakt met de buurt te onder'
houden.

Regeltjes worden nu eÍr dalr ook overtreden,
zoals laatst toen er ralse stickers in omloop
waren. Dan moet je helpen om er een einde
aan te maken. In de zijlijn heb je als weÍker
dus een belangrijke taak. Je kracht is dat je
van buiten komt, oog hebt voor kontinulteit,
bekend en aanspreekbaa! bent. Petla vult
aan: 'Ja, regelmatig moet je je gezicht laten
zien. Niet teveel, want dan word je al gauw
scheidsrechter en voo! alles verantwoordelijk,
Niet te weinig want dan raak je het kontakt
kwijt of zÍIl de problemen al te ver heen. Het
is een kwestie van timing intur-tie en gevoel.
Maatwerk dus".

Andere rnethode voor kontal(t
Sjaan gaat tenslotte nog in op een aspekt lan
de tenrLisklub, dat ze heel belangrijk vindt.
Het blijkt een positieve methode te zijn om
met de buurt in kontakt te staan. "Rond de
Bajonetstraat zijn veel klachten over de uitge-
voerde renovatie. Daar gaat na 3 jaar einde-
lijk wat aan gebeuen. Als je in die 3 jaar al-
leen daarover met de buwt in kontakt had
gestaarL dan werk je mee aan het ontstaan
van een negatief klimaat: kankeren en als
mensen daar éénmaal mee bezig zijn, komt er
van alles los. zo'n terurisklub geeft tegengas.
En je haalt erje broodnodige inÍormatie over
de buurt mee binnen. In dezelfde stÍaat is op
dit moment overlast van junkies in aÍbraak-
panden. Als zoiets via een buurtvergadering
aan de orde komt, dan bepaalt dat gelijk de
rest van de bijeenkomst; 't zijn buitenlanders
en weet ik wat nog meer. Nu krijg je het ook
te horeq heel snel zelfs, en kan het direkt
aanpakt worden, zonder relaties in een straat
te veEtoren of een negatieve stemming op te
roepen".

Douwen helpt Iriet meer
Hoe is de aanpa\ waarvan de tennisbaan
slechts één voorbeeld is, ontstaan? En staat
die Íriet op gespannen voet met het beeld van

de AktiegÍoep als 'aktie-oÍganisatie'. Een orga-
nisatie die de vele bedÍeigingen waaraan de
wijk bloot stond, kon pareren en Het Oude

Westen via de stadsv€rnieuwing weer toe-
komst heeft gegeven? Er moet blijkbaar veel
veranderd zijn, Petra: Yier, vijfjaar terug
iverd buurtbeheer noodzakelijk. De nieuwe
wijk was haast klaar en werd bevolkt door de

meest uiteenlopende groepen. Algauw bleek
dat je het lan ldeinschaligheid en maatwerk
moest hebben om positieve dingen te kreëÍen
in het oude westen. Dat leverde spanningen
op. De oude achterban van de Aktiegroep
was te sterk vergroeid met de centrale aktie-
groep en haar kultuw. 't Is ook een vercchil
ofje je roert op een grote aktieSÍoepbijeen-
komst of een vrijwilliger bent in het wijkpark-
je, terwijl dat laatste een enorme uitstaling
in de buurt kart hebbenn. Sjaan illusheert het
verhaal van Petra met de buurtSto€peq die
destijds de schakel waren tussen de aktie-
groep eIt de buurt: iDat waÍen 8ÍoePen die
ontstaan waren rond stadsvemieuwingspro-
jekten. NedeÍlandse gezelschappen, met een
vaste werkwijze van jaren en een eigen kli-
maat. In een diskussie over de Adrianabuurt
is eerst geprobeerd om via de buurtgroep al-
daar tot een aanpak voor buuÍtbeheer te ko-
men. MaaÍ die zat rast in douwelL douweq
douwe& eisen steller en opdrachten uitde-
Ien. Daaruit hebben we een konklusie getrok-
ken: als we wat willelL dan is het onverstan-
dig om konsekwent die groep, de
buurtgroepeq aan te spreken. Er moet een an-
dere manier komen, waardoor ook andere
buurtbewoners beÍeikt kunnen wordenn.

Twee spoÍerr
Om die andeÍe weg te vinden wordt een twee-
sporenbeleid, zoals Petra dat noem! uitgezet.
De Aktiegroep wordt in z'n waaÍde Selaten en
tegerlijkertijd kreëren de werkers ruimte om
te experimentereÍr met buuÍtbeheer, Gaande-
weg wordt steeds minder in het één eu steeds
meer in het ander geurvesteerd. Men hoopte
met projekten ook het kader te kunnen ver-
nieuwen. Dit twee-sporenbeleid zorgde voor
een spannende tijd van diskussies, incidenten
en kritiek. Sjaan: "Algauw vond de oude ach-
terban natuurlijk dat de Aktiegroep geen ak-
tie meer voerde. Het stelde allemaal niets
meeÍ voor. Toen hier allemaal meiden kwa-
men werken was het natuurlijk ook: 'Ze wer-
ken wel hard, maar hebben ze wel ve$tand
van zaken?' Diskussies..... bijvoorbeeld over
de grote aktiegroepvergadering, die woeger
heel belangrijk was, maar steeds minder
plaatsvond. Peta: "En dan werd er gevraagd
waarom er zo weinig 8Íote vergaderingen wa-
ren. Toen bijvoorbeeld de herorne speelde,
was het duidelijk waarom je vergaderde.
Maar ja, die gaote aktiepunten waren er niet
meer. Velgadereq ja waarover? Oyer de hon-
denpoep? Met z'n allen konstateren dat die
overlast geeft? Dat roept alleen maaÍ tegen-
stellingen op tussen mensen die wel en geen

hondje hebben en drrs een Íotsfeer. En nu
noem ik maar even een onderwerp waar niet

j
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diÍekt buitenlanders bijgehaald kumen v/or-
den",

Zeggiígskracht geeft doorslag
De twee sporen zijn arbeidsintensief. Petra en
Sjaan noemen allerlei voorbeelden waarin
werkers voortdurend klaaÍ moesten staan
voor diskussie, om kritiek op te vangen, te be-

middelen, tegengas te geverq ínformele ge-

sprekken te voeren en de sfeer op peil te hou-
den. Peha: nJe mocht niet verslappen. Als je
dacht: 'Nou heb ik er even geen zin inl, dan
kon je de volgende dag er nog harder tegen-
aan". Gaandeweg verdrinSt het 'nieuwe', het
'oude'. Sjaan: "De nieuwe koers heeft zich be'
wezen. Al die projekten hebben zich gewoon
waargemaakt. Ik denk dat de meeste mensen
vaa vroeger ook wel trots zijn. Er zijn in elk
gelral mensen bijgedraaid, sommigen hebben
afgehaakt. Anderen bekijken het in de zijlijn
nog met ar8:usogen. Voor zover ik weet,
maakt liemand er nog een probleem van dat
er zo weinig centrale vergaderingen zijn. En,
als ze er zijrq vooral informatief zijn. De mees-

te besluiten vallen nu natuurlijk in de projek-
ten". De zeggingskracht van de nieuwe projek-
ten en netwerken die de werkers hebben
ontwikkeld, lijkt doorslaggevende! geweest
te zijn dan de ir»troom van nieuw kader. Die
vond namelljk niet massaal plaats, PetÍa:
'Nieuw kader, dat was een doel. De meesten
zln echter niet genteresseerd in de centale
organisatie, Ze blijven kontaktpersonen, die
volop bezig zijn in hur straat of projekt.
slechts enkelen tonen interesse in de hele or-

ganisatie. Achteraf ook logisc[ het is klein-
schalig en richt zich niet op 'de wijk". ln het
oude westen puzzelt rnen nu dan ook rnet de

waag hoe een andere organisatie lran de Ak-
tiegrcep het beste in het rat ge§token kan
worden.
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TweespoÍenbeletd ln beètd.
De leeuw, 3yDbool van d€ a&-
tlè-oÍganleatle. Het tro€n
èen aanLnoplna3punt voot

Nieuwe Westen en de kriminaliteit

Roetho rusoo

Oln aaÍr de grote vraag traal infoflna-
tle te kurrnen voldoerl liggen in het
Nieuwe Westen de persmappen klaar.
Even bellen naar de Aktiegroep
(477A477) err je krijgt uitsoerige doku-
mentatie toegestuurd over'Sociale
Veiligheid en ouderen' en 'VeÍbeteÍ de
buurt, begin b{i jezelf'.
Met deze twee projekten, door de jury
tot één itrzendirrg gebundeld, won het

Nieuwe Westen op 27 augnstus j.1. de
Hein Roethoforijs, Deze prijs is inge-
steld door het Ministerie van Justitie
en wordtjaarlijks uitgereild aan het
meest suksesvolle projeld ter bestrij-
ding van de kleLre krirnlnaliteit.
Naast de eer en de ooÍkonde t estaat
de pÍijs rdt lo.ooo Bdden. Het was
over{gens de tweede maal dat een Rot-
teldamse inzending won. Eerder werd
het stiaathoekweÍk op het Winkelcen-
trurn Zuidplein bekroond.

Geen doelwit meer
Voor het projekt I/erbeter de buurt, begin bij
jezelf staat de imiddels landelijk bekende Op-
zoomelsÍaat model, In deze staat geven be-
woners allerlei 'doe het zelf-antwoorden op
vervuiling, gebrekkige straawerlichring en in-
braken in auto's en woningen. Zo hebben be-
woners massaal een lampje blj de voordeur
bevestigd, die de straat bijnamen als 'Kerst-
boom' en 'Parijs' heeft opgeleverd, en zijn er
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Dhr. EooyEaayèÍr
Al 30 jaaÍ woónr Dhr. Hoo)rnayers in de Opzoomerstraat. Hij hoort bij de buurtgroep en ver-
zet o.a. veel werk voor de lampjes-aktie, die zich als een inktvlek over het Nieuwe Westen
uitbreidt. 'Een b€woner betaalt J 57,50 voor de lamp en is 3 cent per nacht aan stroomko§-
ten l(wijt. E. hangen nu al zo'n 250 lampjes. Het zijn ook geen zakenlui, die politici.
Maandenlang moet er gesproken worden over één extra lantaarnpaal van , 2.500,-. Nou, die
lampjes zijn veel goedkoper en sneller aangebracht. We hebben het GEB nu sevraatd om de
aktie te sponsoren". Over de OpzoomeÍstraat zegt hij: "We kenden elkaar niet en dan 8a je
algauw over €lkaar oordelen. Nu is h€t anders. Je maakt makkelijker een babbel en je let
meer op elkaari. Tenslotte moet hij nog kwijt:'Raar dat het stadhuis niet bij de uitreiking
van de Roethofprijs was!'.

bloembakken opgehangen. Elke donderdag-
avond wordt de straat aangeveegd. Na aflooP
daarvan vindt er een 'kletsje' plaats.
De werkploegen van verschillende diensten
reageerden enthousiast, zij plaatsten o.a.
Eetsklemmen en afualbakken. Emile van Rin-
sum ran de Aktiegroep: 'Door alle aktivitei-
ten is het kontakt tussen bewoners verbeterd.
Hierdooris de sociale kontole toegenomen.
Het resultaat van de aktie is een enorme da"
ling van de kriminaliteit. De opzoomestÍaat
is gewoon geen ínteressant doelwit meer",

oudeÍen en sociale veiligheid
Het pÍojekt 'ouderen en Sociale Veiligheid'
richt zich op het verminderen van gevoelel»
van onveiligheid bij ouderen (50-plussers).
Ireen van der Lerq ook van de Aktiegroep:
"Ouderen zijn weliswaa! niet vaker slachtof-
fer van feitelijke kriminaliteit, maar ze voe-
len zich wel kwesbaarder en onveiliger. Dat
kan tot een isolement leiden. Het Nieuwe
Westen kent veel beweging: stadsvemieu-
wing, verhuizingen en kriminaliteit, Dat ver-
sterl(t de angstgevoelens eII het isolement".
Het aanbod van het projekt bestaat uit o.a.
uit wijkneldpunten voor (gevoelens van) on-
veiligheid, een folder met praktische tips en
een kursw weerbaarheid. Ook het monteren
van kierstandhouders om pseudo's O.v, nep-
kontroleurs van het cEB) makkelijker te we-
ren, is een onderdeel wan het projek. Na enig
rekenwerk komen Emile en Ireen tot de kon-
klusie dat het projekt inmiddels tussen de
200 en de 300 ouderen heeft bereikt.

Voorkomen van veÍkeeÍde effecten
In een buurt 'sociale veiligheid' aan de orde
steller; kan verkeerde effekten oproepen. Bij-
voorbeeld dat mensen zich nog onveiliger
gaan voelen. Hoe heeft men dat in het Nieu-
we Westen weten te voorkomen? Emile: \Ne

werken met een duideliik aanbod. Dit aanbod
werkt als een rem op de eindeloze verhalen
over onveiligheid. Meruen kurmen nu immers
wat doen of hun 'eÍ kwijt. ook het neerzetten
van zo'n aanbod in de buurt Iuistert nauï/.
Niet te zwaar, terughoudend, relativerend,
goede sfeer en met wat humor. En we zorgen
voor veel zelfwerkzaamheid. Mensen komen
dao met elkaar in kontakt waa-rdoor de socia-
le kontlole kan groeien. Dat versteÍkt het ge-

voel van veiligheid', Ireen urlt aan: \Ne ge-

bruiken ook voorbeeldakties, zoals de
Opzoomerstraat. De kans van slagen is dan
groter en een suksesvolle aktie heeft een posi
tieve uitsEaling op andere stratenn. Tenslotte
wijst Emile op de goede samenwerking met
het welzijnswertrr, de dienstverlening zoals
'Thuishnlp', de huisartseq de politie en de
werkploegen zoals de WOP : "Ze werken mee
aan de ontwikkeling van het aanbod. Ze we-
ten veel over de buur:t, hebben veel kontak
met bewoneÉ. Daardoor kurl je een goed aan-
bod doen en de kans op verkeerde effekten
verkleinen". Ook in de uitvoering is die samen-
werking belangrijk. Ireen noemt als vooÍ-
beeld de folder met tips: "Bij verschillende in-
stellingen in de wijk kanje de folder krijgen,
maar hij wordt overal gericht uitgedeeld,
vaak met een praatje. op die manieÍ zorS je
dat de informatie goed overkomtn.

HEIN
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Parkeergarage Slinge geopend

Vier Sterren
Zes felgekleurde containers staan eÍ
opgesteld bd Metrostation Slinge vooÍ
gescheiden inzarneling van helder
glas, gekleurd glas, blik, textiel, pa-
pier efl kunstof(plastic). Het geheel
kreeg de naam milleupark. Deze bena-
rning doet verlangen naaÍ de plaat-
sing vall een extra container.., tegen
taalvervuiling, maar dit teÍzijde. Het
bewuste park staat blj de ingang van
de op 28 september offrcieel geopen-
de bewaakte parkeergarage. Het be-
tÍeft eelr projekt dat via de banenpool
en Multi-bedrijven werk biedt aan der-
tig mensen.

een in de buurt gevestigde garage en als me-
dewerker n het levensmiddelenbedrijf dat
de dagelijkse boodschappen gaat leveren aan
de gebruikers van de garage. Allen zijn ouder
dan 39jaar en langdwig werkloos geweest.
Ze verdienen het minimumloon. Vanaf 1 fe-
bruari is gestaÍ met het opknappen (schilde-
ren, opnieuw beshaten en hekken plaatsen)
van de garage die ooit gesloten werd wegens
onveiligheid.
Naast de banen en veiligheid die het poject
oplevert, vermoedt men ook dat de Charloise
middenstand een extÍa financièle injektie
krijgt erL last but not least, dat de automobi-
Iist met bestemming cenmrm op deze manier
z'n auto uitgelokr wordt. Door bij el}e invals.
route in Rotterdam een dergelijke vier sterren
'park+ride' (P+R) voorzienig te realiseren
kan aktief gewerkt worden aan een autoluw
(die 7e container is ècht nodig) centruÍL een
begrip dat dat kortgeleden nog gerntrodu-
ceerd werd door PvdA-beleidsmakers.

FTAALAUTOMAAT

Dè s3 JaÍlse heeÍ B€DIlè(Erd-
den) w d€nJaaÍ werkrooe en
lreea vta een tennls op het as

r,efisbuÍeau d€ tlp oE b{, de
SWIC laras t€ aam voo. deze
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De garage kreeg het predikaat 'vier steren'
omdat niet alleen 7 dagen per week fimktio-
neel toezicht geboden wordt voor J 2,- per 24
uur maar er ook een al eerder genoemd mi-
lieupark aaawezig is. De derde ster verdient
het project vanwege de boodschappenservice.
Door rniddel van een brie§e onder de ruiten,
wisser kan men een bestelling doen díe de vol-
gende dag tussen 4 en 7 uur klaa! staat. De
vierde ster werd in de wacht gesleept lanwe-
ge de mogelijkheid om de auto een service-
beurt te laten ondergaan gedurende de par-
k€ertijd.
Het project biedt werk aan 30 mensen, die in
dienst zijn bij 'Nieuwe Banen Rotterdam
Werld en gedetacheerd worden bii S1MC
(Stichting Werk In Charlois). Zes ervan wa-
ren al in dienst bij Multi-bedrijven Rotter-
dam, 22 langdurig werklozen kÍegen een
baan èn opleiding als bewakingsbeambte. De
resterende twee gaan als monteur werken bij



Uitstraling'Kop van Zuid'

EEG MIrjoeneno

De EEG heeft ca. 5 rniljoen gulden be-
schikbaar gesteld voor pÍojekten in
en rond de Kop van zuid. Daarmee
zijn een aantal dooÍ de BewonersoÍga-
nisatie Feijenoord (BOF) ontwikkelde
projelden haalbaar geworden. Ook de
EËG heeft inrniddels het belang van
de planontwikkèling Kop van Zuid,
met karrsen en bedreigingen vooÍ de
omliggende wijken, ingezien.

Al weer een drietal jaren geleden nam de de
BOF het initiatief om een zogenaamd 'Ontwik-
kelingscentrum' te Íealiseren in het plange-
bied Kop van Zuid. De Bewone6organisatie
heeft altijd het standpurt ingenomen dat een
hoogwaardige ontwikkeling op de 'Ibp ge-
paard diende te gaan met de opwaardering
van de oude wijken. Bewonersinvloed op
deze plarnen is een ingewikkelde zaak. Het
gaat hierbij om een totaal ander planpÍoces
als in de stadsvernieuwing, met andere partij-
en en met andeEoortige belangen. Om de
kommunikatie en samenwerking tussen aller-
lei partijen ook §sie\,/ruímtelijk vorm te ge-
ve4 ont$,ikkelde de BOF het plan voor een
O nrwikkelingscen trum. Een drijvend 'ge-

boura/ in een van de oude havens waarin ver-
schillende funkties en aktiviteite! ten behoe-

ve van bewoner en planontwikkelaars kun-
nen plaatsvinden. Zo biedt het ontwikkelings-
centrum ruimte de organisatie van bewoners
in het gebied en voor serviceverlening (wo-
ningbouwcorporaties, woonruimtezaken).
Daamaast biedt het ontwikkelinSscentrum
vergader-, onsangst-, expositie- en werkruim-
te voor het projektburo Kop van Zuid, beleg-
gers, projektontwikkelaars en aanaemers.
Het plan werd door alle verschillende partij-
en entiousiast ontvangen en er startten on-
derhandelingen om de financiering zonder
subsidie Íond te krijgen. In die zin is het ont-
wikkelingscenmrm het eeÍste publiek-priEte
samenwerkingsverband in de Kop lan Zuid.
De financiering bleef echter een aantal proble-
men opleveren. Toen zich begin ditjaar de
mogelijkheid voordeed om subsidie aan te rra-
gen bij een EEG-fonds voor 'lnnercity-pro-
blems' werd deze kans met beíde handen aan-
gegrepen. Na een bezoek van een ambtenaar
lan het fonds, kwam de zaak in een shoom-
versnelling. Men was onder de indru.k van het
plan en stelde voor de 'uitstraling' van de Kop
van Zuid naar de omliggende wijken tot
hoofdtiema lran de subsidieaanvraag te ma-
ken,
En zo gebeurde het dat de EEG iruniddels be-
sloten heeft niet alleen bij te dragen aan de
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bouw van het OntwikkelingscentruÍr, maar
ook aan de bouw van de twee zogenaamde
SpinÍr-ofÍcenta in Feijenoord en AfrikaandeÍ-
wijk. Deze centra gaan een belangdjke rol
spelen in het stimuleren van bedrijvigheid en
werkloosheidsbestrijding in de oude wijken
zelf. Ook een projekt het voor kreëren lan ar-
beidsplaatsen in het Midden- en I{einbedríjf
komt inmiddels voor subsidie in aanmerking.
De bouw llan het Ontwikkelingscenb:run en
de twee Spinn-offcenba kan snel van start.

Dat de EEG aan deze projekten meebetaalt,
ziet de BOF als een eerste gelal val meeprofi-
teren van de Kop van Zuid voor de oude wij-
ken eromleen. Het bewonersinitiatief wordt
ook in bredere kring gewaardeerd. Dat blijkt
o.a. uit het feit dat hiervoor inmiddels een
prijs is onwangen van de werkgroep 2 Dui-
zend in het kader ran hun prij$1raag 'Bewo-
nersinbreng bjj stedelijke Vemieuwing'.

De Wijkwinkel in Ommoord

Lage Drempel
De vraag 'Kunt U lrrii vertellen waaÍ ik
de wijkwinkel kan vinden' leverde
tweemaal het zelfde antwoord op: "Ik
zou het eclrt rdet weten rrraar pÍobeeÍ
het een-s irr de RorneJmshof'. Naar la-
ter bleek een goede raad want dit
wijkgebouw, gelegen tusseÍr tÍeurige
twintig etages tellende flats, triedt
o.a. ruirnte aan een rnaatschappelijk
weÍksteÍ, een soclaal raadsvrouw,
eell dienstencentrurn een bibliotheek
en,.. lnderdaad de wijkwinkel van de
BewoíeÍsorgarrisatie omrnoord.

De winkel (vier middagen per week open)
wordt gerund door acht lrijwilligers, een ge-
màeerd gezelschap volgens Ada Perdijk en
stephan Duijs die de donderdagmiddagdienst
voor hul rekening nemen. Ada is studente
maatschappelijk werk en wil in de winkel er-
varing opdoen voor een toekomstige baan.
Stephan wilde via de wijwilligersvacatwe-
baD.k, "Dat is en groot woord voor deze mapn,
(wijst lachend naar een blauwe Multoband)
aan de slag. De map kon dicht bijven want de
sfeer in de u.inkel, een gezellige puinhoop, de
bekende plastic postbakjes en foto's aan de
muur en planten in het kozijn, beviel hem me-
teen.
De werkzaamheden in deze buwtw.inkel ver-
schillen niet veel met die van de meeste ande-
re in de stad; mensen helpen met het iNullen
van formuliereq doorverwijzen naar dejuiste
intanties en het gezicht lan de bewonersorga-
nisatie zijn. Bljzonder is dat de wijkwinkel be-
middelt voor mensen die een oppas zoeken.
Er is een lijst aanwezig met scholieren die
zÍch voor deze bijverdienste hebben opgege-
ven.
Vooral ouderen, waarvan er in de wijk relatief
veel wonen, maken gebruik van de wijkwin-
kel. De winlel is een meldpunt voor plaatsen
of oorzaken van sociale onveiligheid. Het aan-
tal meldingen is hoog. Ouderen bepalen ook
indirect de l'raag van de wijwilligers vacature-
banl er is veel werk te doen op het gebied

vaa verzorging. Ada: "Een 8Íoot probleem in
deze wijk is de eenzaamlrcid. Veel mensen ko-
men hier met een simpel waagje maar blijken
uiteindelijk veel problemen te hebben met
het maken van kontakten. Daar moet je allert
op z!jn. Na een gesprek dat sonts wel een uur
kan duren, wijzen wij ze uiteraard op het be-
staan van het Dienstencentrum er! indien no-
di& het maatschappelljk werk'. De noodzaak
van een wijl«arinkel staat voor beiden buiten
kijÍ: 'Het is gewoon belangrijk dat er in je
wijk een plaats is waar je op gemak informa-
tie kunt krijgen'.
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Woonbond

Forumdiskussie.
De woonbond zal diensten verle-
nen aan bewoners en woninS-
zoekenden door middel van on-
dersteuninS, scholing en
voorlichtinS. Men wil een sterke
organisatie-opbouw van bewo-
ners en woningzoekenden op lo-
kaal en landelijk nivo bevorde-
ren. Hierin wordt het grootste
deel van de beschikbare kapaci-
teit vaD de toekomstiSe woon-
bond gestoken. Daamaast wil
men op landelijk nivo de belan-
gen van de aangesloten leden be-
hanigen. Over hoe dat in z'n
werk moet gaan organiseerde het
Forum van de Volkshuisvesting
van de TU Delft op 13 september
jl. een diskussie, waaraan 70
mensen deelnamen.

Tlen procent.
Jan RonckeÍ\ medewerker van
de Woonbond, gaf in het begin
van de diskussie aan dat de nieu-
we woonbond van plan is om
90% van haar kapaciteit in plaat-
selijke ondersteuning te investe-
ren en de rest aan landelijke be-
langenbehaniging, De
standpunten die bijvoorbeeld in
de RÀVo (Raad voor de
Volkshuisvesting, e€n adviesor-
gaan voor Heerma) worden inge-
nomen zullen tevoren met de
achterban worden koatSesloten.
Als duidelijk landelijk item noem-
de hij het veilig stellen van de
rechtspositie van bewoners. Te
denken valt aan het recht om re-
novatie te weigeren of zelfs groot
onderhoud, wanneer daar strak
huurverhogingen voor worden
gelràagd.
Problemeo $et het begrip
"achterban" voorzaS Jan al en
gaf ze aan. De nieuwe klub be-
staat immers uit drie verschil-
lende kulturen: tOS, I.IYH en
IoBH. Uit de diskussie die volgde
werd al snel duidelijk dat opSe-
past moet worden met zomaar
een positie innemen als landelij-
ke belangenbehartiSer.

Het idee om bijvoorbeeld samen
met de koepels van korporaties
afspraken te makeo over huur-
verhoginSen, via bijv: een Stich-
ting voor de Volkshuisvestin&
was nu niet iets wat de aanwezi

8en ( zo'n 70 mensen) zagen zit-
ten.
veel organisaties akepteren cen-
trale huurafspraken niet omdat
ze dan meewerken aan het ver-
slechteren l,an hun positie. on-
der de nieuwe verhoudingen
lvordt dan Sesproken over
nieuwbouwhuren tussen 625 en
670 gllden, terwijl de huren nu
aanmerkelík laSer zijn.

Leefbaarheid en netwer-

Cees de wit, bijzonder hooSle-
raar aan de Erasmusuniversiteit,

8af aan dat een centrale belan-
genbehaniger op volkshuisves-
tingsgebied ook niet konform de
aktuele stand van zaken aan het
bewonersfront zou zijn. Hi sig-
naleerde e€n verschuiving van
woonlastenstrijd naar leefbaar-
heidsproblematiek. Hierbij horen
andere organisatiestrukturen,
netwerkachtige modellen. Deze
lènen zich nu ook niet meteen
tot massale mobilisatie. Als je
dan toch op landelijk nivo belan'
gen wilt behartigen, doe dat dan
via een coalitie met andere panij'
en buiten het direkte terrein van
de volkshuisveiting, b.v. met
organisaties van oudeíen en mi-
granten.
Piet Huiskens, ondersteuner van
het R,o.B., zette de diskussie ook
in op het thema leefbaarheid en
beheer .Vooraf sprak hij een ie-
der moed in door te wijzen op de

massale mobilisatie van Heij-
plaat. "Als het erop aan komt,
laat SelukkiS niemand met zich
dollen". Maar hij vond ook dat de
huidiSe situatie moet veranderen.
Er moet wellicht toch weer gepo-
litiseerd worden maar dan na
een grondige analyse. Hij wil
juist van de woonbond die analy-
ses horen, voordat men deel-
neemt aan allerlei overleSSen.
Hij pleitte vervolgens voor een
pladormmodel en noemde de
ANBo (ouderenbond) als part-
neÍ, maaf ook korporaties.

Uit de diskussie kwam verder
naar voren dat de legitimiteit van
de woonbond niet altijd uit-
ganSspunt van handelen hoeft te
zïn. Dit dwingt immers tot inge-
wikkeldè achterban-diskussie.
Een vakbondsmodel kan niet toe-
gepast worden op het werken
aan leefbaarheid, netwerk-or8a-
nisaties, e.d.
Duidelijk bleef dat het laatste
woord over de Woonbond als be-
langenbehartiger nog lanS niet is

Sesproken.

Sociale vernieuwing in
Hoogvliet
De deelgemeenle Hoogvliet heeft op woensdaS 26 september een kon-
venant met het stadsbestuur afgesloten en is nu een 'aktiegebied' voor
de sociale vemieuwing. De overeenkomst is gebaseerd op de de€lraads-
nota 'Er is een wereld te winnen!' Hierin worden beleidsvoomemens
geformuleerd ten aanzien van buurtbeheer, welzïn (o.a. kindemp-
van8, steunfonds minima, ouderenbeleid), edukatie, werkgelegenheid
en bestuurlijke vemieuwinS. Een aantal funkties van diensten en in-
stellinSen zullen Sedekonsentreerd worden.
Rotterdam stelt voor de komende 4 jaar een budget beschikbaar voor
de sociale vemieuwinS in HooSvliet, De nota 'Er is een wereld te win-
nen' en de tekt van het konvenant zijn verkrijSbaar bij de deelSe-
meente Hoogyliet (Middenbaan-noord 47, HooSylie! telefoon
472.66.66\
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Op 24 novembeÍ 1990 fuseren
drie landelijke bewonersorSa-
nisaties, allen aktief op het 8e-
bied van de volkhuisvesting. Het
beEefr her Iandelijk ombuds-
team StadsvemieuwinS GOS),
het Nederlands verbond lrn
Huurders (NVH) en de landelij-
ke organisatie BelanSengroepen
HuisvestiÍ!8 (ÍOBI0. Voor de
drie organisaties was duidelijk
dat de kmchten gebundeld moes-
ten worden. Men ziet daarto€ ge-

noeg redenen. Den HaaS trekt
zich immers terug en de Semeen-
ten moeten het uitzoeken maar
met minder geld, minder kontin-
genten en hogere huren.
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Stadstim-
rnerkongres
In het kader van de Manifetatie
Stadsdmmeren werd oÉracht
gegeven voor 21 experimentele
stadsvemieuwinSsprojekten om
het bijgestelde vemieu-
wingsbeleid 'uit te proberen'. De
wagen en inzichten die voort-
kwamen uit een tussentijdse eva-
luatie, vormen de basis voor het
driedaaSse konSres 'IÈ Stadsver-
nieuwing opnieuw Seformu-
leerd', dat van 24 Vm 26 oktober
gehouden woadt in de voormali-
ge aankomst- en vertrekhal van
de Holland Amerika Lijn aan de
Wilhelminakade 33.

IÈ eerste dag vaÍr het kongres
staat het fenomeen stad in de
hodeme samenlevinS centraal.
ondeÍ voorzitterschap lan de
joumalist en publicist HJ.A.Hof-
land, kritisch waamemer van de
stad, zal vanuit verschillende in-
valshoekeo de stad als fenomeen
worden besproken.

Inlichtlngén
Het kongres is Hoeld voor ste-
debouwkundigen, planologen,
beleidsambtenaren, politici, b€-
wonersorSanisaties en studenten.
De kosten van deelname zijn
f 250,- per dag p.p. een pass€-
partout kosr , 600,- per per-
soon.

Kursurs eige-
naar-bewo
ners

Informatie over het konSÍes is te
krijgen bij het Fojektburo
stadstimmerev Konfrontaties,
telefoon 489.49.81/489.49.08.
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In oud Mathenesse vond dit jaar
voor de tweede maal een kursus
'Ei8enaar- B€',r'roners plaats. De
kursus is een onderdeel van het
stimuleringsbeleid voor Paniku-
liere woninSverbetering en trok
ook dit jaar 40 eigenaar-bewo-
ners. In de kutsus wordt aan-
dacht besteed aan de Veteniging
van Huiseigenaren (VVE), verbe-
terplan, financieíing, toekomstig
beheer. Het orSanisatie Buro

stadsvemieuwing heeft voor de
kursus een lezenswaardige scho-
lingsmap onwikkeld. Deze map
is te verkrijgen bij de bewoners-
organisatie OM/IIWD, Bulgaar-
sestraat 4 telefoon 462.14.52.
De map kost Í 35,-.

zou een belangrijke rol moeten
gaan spelen.
wat is het en vooral: hoe is het
toepasbaar in de Rotterdamse si-
tuatie?
Joop Tilbusscher (low) houdt
een voordracht.

3. opvanS in werkprojekten
blijkt de mensen die daar werken
met behoud van uitkering te akti-
veren en te stimuleren naar Op-
stap.
Dat is een lran de uitkomsten van
een recent onderzoek. Conmd
Bons (EUR) gaat in op de onder-
zo€ksresultaten.

De studiedaS wordt gehouden in
café restaurant EnSels, Stations-
plein 45.
Opgave door overmakinS van

f 2o,- op girorekeninSnnr.
4564404, Í.n.v. SBAW Rotter-
dam.
Informatie: SBAW Jan de Haas,
010 - 414.17.00

EruEr

St*!ieds"g
wuKgerycn
aanDa"k
werkloos-
heid.

te

op dondeída8 8 november orga-
niseert het SBAW, i.s.m. Rio,
VCR, ROTS, GSD en GAB een
studiedag.

Drie onderwerpen komen op die
dag aan de orde:
1 . De gemeentelijke plannen voor
de zoSenoemde werkcentra
waarin cSD en cAB in de wijken
willen gaan samenwerken met de
wijkwelzijnswerkers. Het eerste
werkcentrum mmt in oktober in
Hoogvliet van start en er zullen
er nog 6 volgen. Wethouder Jo-
han Henderson komt de plannen
toelichten.

2. Individuele rajekt beSeleiding
(itb), in de volkmond ook wel
bekend als het Helmonds model, $r

WEGENS SUCCES GEPBOLONGEERD!!!

§TADSTIllllnllEREN
TOT EN MET 2 DECEMBER!!!
I.V.M, EEN CONGRES V/IN 22 T/M 27 OKTOBER GESLOTEN

Politiek forum
I Avonds wordt aandacht be-
steed aan de betekenis van on-
derzo€k. Nieuwe vormen van on-
derzoek legSen onvermoede
smlcturen bloot in stadsvemieu-
wingsgebieden. De waaS wordt
Sesteld naar de beleidsontwikke-
ling hiervan. De logisch afsluiting
is een politiek forum: "De weF
houder als fakkeldraSer bij stede-
lijke vernieuwing Nssen het op-
lossen van problemen en het
najaSm van dromen'.
op de twe€de dag van het kon-
gres worden vier woíkshops 8e-
houden. Hierin zullen de opga-
ven en de konsekwenties !.an het
stedelijk vemieuwingsbeleid aan
de hand van thema's aan de orde
worden gesteld.
Als donderdagmiddag en wijdag-
ochtend de kongresdeelnemers
de theorie en de praktijk toetsen
in werkbezoeken en exkursies
zal een team van deskundiSen
zich buigen over de resultaten
van het eerste kongresdeel om
een slotmanifest te formuleren.
De presentatie van de slotmani-
festatie vindt plaas aan het ein-
de van de derde kongresdag door
Henk Hofland. Mogelijke konse-
kwenties voor het beleid belicht
wethouder Pim Vermeulen in
zijn slottoeperaak.

'Hoè tës )è.è. stad oit?

Dat doet de ,entoanstètting

S.adstinnercn. He. ts ee.

ëxP.sitie di3 tij*t op één

2 a n e.'j pe n d ta n ee ts tu k'
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Aon het werk
Ëén bonk krocht en trots (J;ant d"e m;sas. Denkt híj na over
hoe 'ile Hef het beste gesloopt kan word.en of over hoe
,í,ij ilit t'n(r,rkante ijzeren kunstwerk ,r.et beste ka,r verde-
díge,r tegen de slopeÍs?
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