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3 In de keukenvan de deelraad
De opvaftingen en zorgen lopen niet ver uiteen. Arthur viÀrr
Thiel en Johan Jan.§sérra interviewden Theo Eikenbroek
(Deelgemeente Noord) en Wim van der Have (Deelgemeente
Charlois) over de opbouw van het wijkbeheer. Met 'be6tuuÍ op
afstand' willen de voorzitters deze nieuwe deelgemeentelijke
aanwinst optuigen. Bureaucratie en complementate mist kun-
nen echter roet in het eten gooien.

7 Gekkenwerk in Oosterflank
'Schiffies' verzamelen sloÍdig achtergelaten boodschappenkar-
retj€6 in Oosterflank. Aad van deÍ Graaf maakte een signale-
ment van dit project. IrtegÍatie van ex-psychiatrische patii{r-
ten en wijkbeheer gaan hand in hand.

9 Heerma in de Praktil'k
In een vogelvlucht anal)seert Jaap Pleegtrg de ontwikkelin-
gen in de volkshuisvesting. Met e€n Cold-Turkey-metlode
wordt daar afgerekend met de subsidie-verslaving. Bewoners-
organisaties zullen geconfron- teeÍd woÍden met verzwar:ing
van de woonlaste4 stagnatie en de dÍeiging van segregatie.

12 Pordekgesprekken ln Schlemond
Al twee jaar vinden er in Schiemond portie§esprekken plaats.
Erik Lindenburg en Johan Janssena spraken met op-
bouwwerker Johan Geraets over dit ismunent in het sociaal
beheer, Eén op de twee gesprekken leidt tot een z€kere con-
sensus op de tap over de leefregels.

13 cebledscoöÍdinatoren werkgelegenheid
Haast ongemerkt È aar de stam van het fuo een nieuwe loot
gegroeid: de fi:nctie van gebiedscoórdinator wer§elegenheid,
Ed Gtoudi, een lraa de acht coördinatoreÍ\ weÍd geintervi€wd
door Dick Timrnerrnans en Yvonne Koop en typeert z'n
functie als 'Spin in het weU in werkgelegenleidsland.

15 Fietswrakken ruimen irr Nralingen
Vervuiling en verwaarlozing rran de woonomgeving vormen
een belangrijke thema in het wijkbeheer- ln concrete initiatie-
ven komen al snel normen en waalderL als ook de wet om de
hoek kijken. Jan Willern Kluit kdpoogt naaÍ het
fietswrakkm-project in lkalingen.

16 Usclubterrein
Op het UsclubterreirL lkalingerq worden binn€nkort 3 stadsvil-
la's in de premie-koopsector gebouwd. 'Bouwen in eigen be-
heet' was de ontwikkelingsstrategie. Sjef Sesren en Johan
Jancsens doen verslag van dit experiment dat allerlei tegen-
slagen onderweg tegen kwam.
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In de keuken van de deelgemeenten

Opbouw Wijkbeheer
De verschillen ziin op het eeÍ8te ge-
zicht groot. Theo EikenbÍoek (PVDA
efl vooÍzitteÍ van de deelgemeente
Noord) neernt Íegelmatig begrippen
als creatlviteit, draagvlak en proces
ifl z'n mond. wirn va,r der Have, z'rr
paÍtiigenoot elr collega op Charlois,
grijpt lieveÍ naaÍ woorden als proce.
dures, bevoegdhede[ err taakveÍdelin-
g€n. De twee 'stiilel van bestuur'
weerspiegelen zich ook ln de deel-
Íaadskantoren. Het nieuwe Charloise
kantoor C'Nou is het net echt': zegt
van der Have) heeft de alhrre van een
modern stadhuisje met brÉgerc dle in
riitjes voor de loketten staan. Een
plattegrond le nodlg om de 'karner
van de voorzitter' te vhrden, Het pand-
je van Noord hecft meer weg van een
clubgebouw. 'Xomje voor Theo? Die
zit ergens bovenl", kllnkt het na bin-
Írenkomst vanachter een romrnelige
stapel deelgemeente-groen meubilair.
Die bfjkt bestemd te z{in voor de ex-
tÍa ambtenaÍen rlu de deelgerÍreeflte
onlangs Is ultgebreld met het oude
Noorden en dè ASniesebuurt. De ver-
dere lnvloed van de s{ilvdachillen
laat zich Íaden. Ze komen ln elk geval
niet tot uiting ala het om wiJkbeheer
gaat. Dan delen de vooÍzitters in gro-
te lijnen dezelfde opvattlngen
en....zor8enl

Beide heren tonen zich content met het be-
sluit van het Collegeteam BuitenÍuimte om
het wijkbeheer bli de deelgemeentes te le8-
gen. "Een logische stap", zegt van der Have
die de ambtelijke variant om de gereorgani
seerde DRoS daarmee te belasten maar een
weemde eend in de bestuurliike bijt van RoÈ
terdarn vond. Eikenbroek wijst ook op een an-
der effect van de besluitvorming: "De grootste
winst is dat het wijkbeheer met stip op de po-
litieke agenda is gestegen. Op het stadhuis
woÍdt nu rriet meer schamper gelachen als je
het gestuntel van diensten aan de kaak stelt."
Alsof ze uit een boekje citererq zeggen beiden
letterlijk dat "het fysieke leeÍklimaat het ob-
ject van wijkbeheer is". En ze noemen daarbij
gïoen- en straatonderhoud, kleine criminali-
teiq sociale veiligheid en vervuiling als be-
langrijke items. Dwarsverbanden met wel-
zijruwerk, werkgelegenheid en woningbe-
heeÍ/stadsvernieuwing wordm niet ge-
schuwd, maar men is beducht orn het wijkbe-
heer meteen breed op te tuigen. EikenbÍoek:
"Als je direct alles aan elkaar koppelg dan ver-
zand je. Laten we liever zo snel mogelijk restrl-

taten boeken. Bijvoorbeeld door venrrilde
straten weer schoon te krijgen, Dat maakt be-
wonets enthousiast eo dan heb je een vmcht-
bare basis om tussen wonerq werken en wel-
zijn stap loor stap een echte samenhang te
ontwikkelen. Een samenhangend plan, wijk-
beleidsplan zoals het Rio dat tegenwoordig
noem! vind ik overigers alleen voor bepaalde
buurten eerr vereiste. Bergpoldet is zo n
buurt. Daar stapelen de veranderingen zich
op elkaar m rijst de rraag hoe de toekomst
van deze buuÍt emit zal zien. In Blijdorp ben
je echter met een paar goede beheerafspra-
ken al uit de brand en kun je het vele geld
dat zo'n wijkbeleidsplan kost, beter uitgeven
om de RoTEB elders in de deelgemeente wat
meer te laten doen.n ook van deÍ Have pleit
voor een voolt!?rende, doch niet te ambitieu-
ze start met het wijkbeheer: "NatuurlÍk benut
je de mogelijkheder van de banenpool om
aan buurtconciélges en huismeesters te ko-
men en spreekje het welzijnswerk aan om
een bijdrage te leveren in anti-randalisme-
projecten. MaaÍ elk terrein kent z'n eigen be-
leidsmatige en oÍgadsatorische waaSstuk-
ken. Die kun je niet zomaar op de beheer-
hoop gooien. Dan maak je er bestuurlijk een
chaos rran en hol je je eigen organisatie uit.
Bovendien heeft de deelgemeente niet op elk
terrein uitgesproken bevoegdheden. Ook dat
maakt datje moet oppassen.n

§Ertin S

Bestruen op afstand als rode draad
De voonitter van NooÍd wil 1?n de bekende
organisatie-principes uit de stadsvernieuwing,
samengevat in de slogan 'bestuur op afstand',
gebruik maten om het wijkbeheer in Noord
gestalte te geven. Elke wijk zal daar een Wijk
oveÍleg Beheer (WOB) krijger; onder leiding
van een deelgemeentelijke beheerco<irdina-
tor. vaste deelnemers van de WoB zijn vo[-
gens Eikenbroek de bewonersorganisatie, on-



dernemers, Gemeentewerkea, Roteb en zono-
dig ook Recreatie Rotterdarq Politie, Wer§e-
lege teidscoördinator en andere partijen.
Ook de woningbouwcoq)oraties moeten regel-
matig present zijn in de WOB waot "lly'oning-
beheer houdt natuurlijk niet op bij de voor-
deur". Het oveÍleg produceeÍ jaarlijks e€n
beheerplan aan de hand van uitgangspunten
en binnen rcndvoorwaarden die door de deel-
gemeente zijn opgesteld. Na goedkeuring
door de deelgemeente voert d€ WOB het plan
vervolgens uit. Eikenbroek: Yerder blijven
we er l'art af. Bewonels, ondememeE die ac-
tief zijn in de wijk hebben het beste zicht op
hoe problemen precies in elkaar zitten en wat
je er aan kunt doen. Een deelgemeente,
Noord telt bijvoorbeeld 50.000 inwoners,
heeft dat natuurlijk niet. En moet dat ook
niet pretenderen. Je moet gebmik maken n
de creativiteit in buurten, dat geeft ook een
draagvlak aan oplossingen. Natuurlij\ als er

MIKBEHEER BU DEELCEMEENTES
De discussie over de uitbr€iding \an het deel8emeenteb€stel is, op wat 8renskw€sti€s na, uhSewo€d.
ln 1994 zal bestel afg€bou$d zijn en de hele stad -met uiEonderiDg !-dn enkele 8€bieden in her cen-
trum n de stad- b€d€kt zijn met deelSemeent€s die een conplementair€ functie hebben t o.v. het
centmle stadsb€stuur.
Eind februari b€sloot het Collegetsm Buitenmimte dat de d€elgemeeÍrtes veranrwmrdeljk zullen
worden voor de organisatie rdn h€t wijkbehe€r. Daarm€€ nam het'ream' afsrand !-an de oorcpronke-
lijke, ahbtelijke, !€riant om de gereorganiseerde DROS daarmee te belast€n. H€t b€sluit werd temori-
v€erd als een logisch vervolA op de uitbolrw !"an het de€lSemeentebescl.
Belan8rijke instrumenten voor deelSemeentes om het wijkbeheer Sestal(e t€ 8€ven, zijn: het installe.
ÍEn !-dn Wijk OverleSSen Beheer (WO8's) in hun gebied ond€r leidin8 \Ian eigen beheerc.ijrdinator€n
èn de zeS8enschap over de onderhoudsbudSetten voor de bujtenruimte.
Het ColleSeteam }ondigde te\€ns de moSelijkfieid yàn de vorminS !-an één stadsdienst voor her be,
heer \En de buitenruimte ook en ondeÍstÍEepte het belan8 r"an Semandateerde ambt€nar€n in het

Tegenover de Bottom Up-planning, zoals het wijkb€heer wordt aanSeduid, staat de Top Down-plan-
nin8, onder de Í€gie lzn het stadsb€stuur, om investeringen bijvoorb€eld op het te.r€in }aír de stads-
vemieuwin&/volkshuisvestinS te íchten. De complementaiÍe afsremming wn beide plannin8en dienr
te 8€b€uren middels 4 jarige voonschrijdende plann€n.

corÍlicten ontstaan in een WOB moet de deel-
gemeelte arbitrage plegen". Op Zuid sluit
VaII der Have zich in gÍote liinen aan bij het
model }?n z'n collega, Z'n belangrijkste kant-
tekening beteft de zuídelijke Tuinsteden:
"Daar È een plan lan aanpak in ontwikkeling.
Moet je daa! nu één oÍ meerdere WOB's instal-
leÍen"? op 26 maaÍt tijdens de 'Dag van be-
heet' leek hij echter geen boodschap te heb-
ben aan 'Bestuur op afstand'. Daaiover zeSt
hij nu: "Die kreet ze6 mij niet zoveel. Ik heb
duidelijk willen maken dat de WOB niet op
stoel van het deelgemeentebestuur komt. We
zullen niet zeggen: 'Hier hebje een ton en Íe
velder maar:l'. Tu§sentijds overleg is nodig om
tijdig zaken op elkaar af te stefiunen en uiteín-
delijk beslist de deelgemeenteraad natuurlijk.
Maar daarmee heb ik de WOB op 26 maart
niet gedegradeerd tot een signaleringsdubje
vooÍ de deelgemeente....... koml Ontdaan van
alle emoties zullen ze op Noord precies zo
denl<en". Voor Eikenbroek is het trouwens
denkbaar dat deelgemeentes op verschillende
wijze het wijkbeheer gestalte zullen geven:

"Dat zij zo. Het is inherent aan het deelge-
meentes)§teem. Te dol zullen de verschillen
niet woÍden. Het maatschappelijk initiatief
zoÍgt dan wel voor correctie§."

Beren op de weg
Irl de opbouw van het wijkbeheer zïn voor
beide voorzitters de buleaucratie en het 'com-
plementair bestuui de voomaamste beren op
de weg. Eikenbroek somt allerlei blnnders
van diensten op en laat bij een incident tus-
sen het GEB en het WateÍschap in Bhjdorp
zelfs de term 'ambtelijke hufterigheid' uit z'n
mond vallen. "De straat, de buuÍ is van de be-
woners en zij betalen voor het beheer ervan.
Je kunt van hen niet verwachten dat zij zich
betrokken voelen bij wijkbeheer als de 88 lo-
keften !'an de oveÍheid, met alle respect,
langs elkaar heen werke4 weinig flexibel zijn
en stommiteiten begaan. Ik leg niet meeÍ uit
hoe ingewikkeld het allemaal wel is. Bewo-
ners die klagen over de bureaucratie geef ik
gewoon gelijk en met diensten b€n ik Íecht
voor z'n raapn, Eikenbroek weest dat de
WOB's in babbelclubs ontaarden als de bu-
reaucratie niet aangepakt woÍdt en dan zal er
tert opzichte llan de huidige, vaak weinig mo
tiverende, praktijk niet veel vemnderen. "Het
besluit van het Collegeteam buitenruimte be
tekent nog niet dat de deelgemeente en de
dooÍ hen te installeren WOB'S zeggenschap
krijgen over de diensten. Die blijven centraal
georganiseerdi. Opdelen van het apparaat
over de deelradeq zoals in Amsterdaq lijkt
hem echter onzirurig. Terugdringen van het
aantal lokeften zoals met de samenbundeling
van ROTEB en cW wordt beoogd, verdere de-
concenhatie en echte gemandateerde ambte-
naren zijn voor hem beteÍe mediciinen tegen
de bureaucmtie. "Ze bieden de deelgemeente
de mogelijkheden om d€ WOB'S goed en met
wewend elan op de rails te zetten.n Van de!
Have noemt als goed voorbeeld lran deconcen-
tratie de uniworming r1an de dienst Recreatie
Rotterdam (DRR), Inaar gebruikt herzelfde
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voorbeeld ook om duideujk te maken hoe taai
de materie i§. 'Het centÍalistisch denken is

sterk bii de dieisten ingesleten. Onlangs is bij
de DRR een medewerker aangesteld die activi-
teitenprogramma's over de hele stad moet
pushen. De logica daarvan ten opzichte r.an
de net doorSevoerde unit-gedachte is voor mij
een raadsel." H[j speelt regelmatig met het
idee om de gedwongen winkelnering bij de
dieDsten los te laten en concurrentie met be-
drijfsleven in te loeren, "Ook al zou het
slechts een papieÍen mogelijkheid zijq ik ver-
wacht dat er prikkels vanuit gaan naar dien-
sten om zich klantwiendelijkeÍ op te stellen",

OveÍ complementaire mist
Van de bureaucratie naar het complementat
bestuur is een kleine stap. Van der Have:
'Complementair b€stuur is het compromis ge-
weest dat door ons, deelgemeentes, is voorge-
steld om uit de impasse over de uitbreiding
van het deelgemeenteb€stel t€ komen: eelst
de afbouw, dan de bevoegdheden. Maar de
bevoegdheden-discussie lijkt nu naar de ach-
tergrond veÍdwenen te zijn met als gevolg dat
de verhoudingen tussen centraal en decen-
tlaal op yeel punten mistig bliift. Yan der
Have stoort zió daar flink aan: Yeel zaken
blijven daardoor uitsluitend aÍhankelijk van
goed overleg. Als het goed gaat, heb je Ítaz-
zel. Vaak worden we echter te laat of hele-
maal niet betrokken bij plaruren van de Ge-
meente maar wel met de gevolgen en"an
geconftonteerd. De b€sluitvorming over de or-
ganisatie van het wijkbeheer, hoe aardig oo\
is daar een sprekend voorbeeld van. En je
kunt er vergif op innemen dat dit fÍusterend
probleem staks rond beheerkwesties weder-
om de kop zal opsteken. Van der Have heeft
nu z'n hoop nuar gevestigd op 1994 ("Dan is
het bestel over de hele stad een feit") en op
de naderende agglomeratie-vorming. Beide
momenten zijn voor hem goede aanleidingen
om de bevoegdheden-kwestie helder en af-
doende te regelen. Ook Eikenbroek worstelt
met de complementate mist. Voor achterka-
mertjes-politiek, geheime onderhandelingen
om kwesties tussen stadhuis en deelgemeente
te regeleq voelt hij niets. In de relatie met
het centrale bestuuÍ is hij voorstander van
een heldere taakverdeling: \Nie wat doet,
vind ik nu belangrijker dan bevoegdheden.
DaaÍ kunje nogjaren oveÍ pratenn. Aange-
vuld met optimale openlrcid naar èn samen-
werking met buurten hoopt hij zo de mist te
omzeilen.'Stadsvemieuwing heeft bijvoor-
beeld een grote invloed op het wijkbeheer.
Maar over de stadsvernieuwing b€slist echteÍ
het centrale bestuur. Ik vind dat ook goed in
dit Heerma-tijdperk met krimpende investerin-
gen, Natuurlijk zul je eerder je zin krijgen als
je de noodzaak v-an deze investeringen in je
gebied goed onderbouwd, maar botsingen lig-
gen voor de hand: teveel plameÍL te weinig
geld. Als je niet je zin krijSt, moet je niet het
gras voor de yoeten van bewonersorganisties
wegmaaien door zomaar deals te gaan slui-
ten. Dan trekje een zware wissel op ze. Zij
worden immers als eerste gecon&onteerd met
wijzigingen in de stadsvernieuwing en de af-
stemming ervan op het wijkbelrcer. Beter is

om ze tijdig in te lichten en als het even kan
samen met zè optekken Ítaar het stadhuis."
Profijt van verzakelijking
Zowel in Charlois als op Noord zijn de rela-
ties tussen de bewonersorganisaties en deelra-
den tot grote bliidschap van de voorzitters
verzakel[jkt. Daar hoopt men profijt van te
trekken om als bondgenoten serieus het wijk-
beheer op te bouwen; maatwerk in buurteq
aanpalken van de bureaucratie en zonodig sa-
men naar het stadhui§. Aar de conflicten uit
het verleden wensen beiden geen woordm
meer vuil te maken. Van der Halre laat trots
de spelregels zien die enkele jaren geleden ge-
maakt zijn. Deze voorzien in wederzijdse er-
keruring van elkaars positie, respectievelijk be-
stuur en behartigeÍ van bewonersbelalgerl
aangel'uld met allerlei afspraken over samen-
werking en faciliteitm voor de bewonersorga-
nisaties. Eikenbrcek heeft zo'n handvest niet
bij de hand maar legt een soort geloofsbeliide-
nis af: "Bewonersorganisaties vormen een be-
langrijk tegenwicht voor de deelraden. Daar-
om subsidieerje ze oo\ zodat ze hun functie
kumen vervullen. ze verrijken en verscher-
pen de politieke besluitvorming over de aan-
pak van wijkproblemen door hun kennis over
èn verwoording van bewonersbelalgen. Ik
sórik niet als ze met spardoeken op de stoep
staa4 eerder als ze er nooit zouden staan. En
als subsidiegever heb ik ook geen enkele be-
hoefte om hun agenda te bepalen. Dan ben je
je teg€nwicht kwijt en hou je organisaties zon-
der waarde over.'

wlE v-an deÍ Hav.
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Integratie

lYie ie er nou gek in de buurt? Iem.and
die rnet een zwaar beladen wln&elwa-
gentje naar z'n auto of de voordeur
van z'n huis loopt, z'n spullerr uit-
laadt en het kare§e vervolgens voor
oud vuil achterlaat op stÍaat? of de
persoon dle lateÍ rond het winkelcen-
tnrm en ln de aanpalende w{k de her
en der zwervende boodschappenkaro.
tjes veÍzamelt en terugbezoÍgt bii de
eigenaaÍ? In Oosterflank m.aakt men
zich over die vraagstelling raiet rneer
druk. Via samenwerking tussen de be-
wonerevereniging de eupermarkt Kon-
mar en de etichting Parneffer kwarn er
in december 1989 ee[ ophaalsereice
van de 8aond, Het mes sneed daarbii
aan twee kaÍrten. De buurt weÍd ge-
schoond van KorftraÍ-karr€n. Pameij-
er vond voor een aantal van ziin psy-
chiatrische cliitrterL ln de buurt vaat
aangeduid met 'schlfEes', een zinvoue
dagbesteding.

Eind 1983 sÍeek de stichting Pameijer neer
in oosterÍlank en stame in enlele rijtjeshui-
zen aan de cenuahof een beschermde woon-
vorm voor 22 mensen. In ee6te aanleg werd
bewust gekozen voor rust en anonimiteit. 'We
hebben geen verhuisbericht gestuud", zeSt
Cees Gouw, regiohoofd lan de sector sociale
psychiatrie van Pameijer. "Pas later kwamen
er contacten met sleutelfiguren van de bewo-

Sociaal verkeer
Na een bescheiden start groeide het Ooster-
flank-project stapsgewijs naar een volwassen
onderneming. Cees: "l/ve zijn begonnen met
het maken n looproutes door de wijk, Drie
mensen braóten de karIen naar vaste verza-
melpunten waar de Konmar ze ophaalde. la-
ter zijn we zelf het transport van de kaÍren
gaan regelen. Bii het begin van dit jaar kre-
gen we ook het gebied rond de supermarkt in
beheer. Op dit moment rijden we vier dagen
in de week rond met een vrachtwagen. Die
wordt bekostigd door de Konmar. Ir totaal
zijn eÍ bii het pÍoject nu zo'n dertien mensen
betrokken. Zij krijgen een wijwilligetsvergoe'
ding ran 5 gulden per dag."
Terwijl op de wachtwagen steevast begelei-
ding aanwezig is, gebeurt het lopen dooÍ de
wijk en het verzamelen lran de karren wijwel
zelfstandig. Al werkende komen de mensen
van Pameijer zo in aanraking met 'normale'
mensen in de buurt. "De kwaliteit van het con-
tact is niet eeÍls zo belangrUk", geeft Cees toe.
"Als er maar contact gelegd wordt. Dat is
onze voomaamste doelstelling. De wagen
doet onderweg ook het buurthuis aan voor
het drinken var een kop kof6e. En in de kanti-
ne van de Konmar wordt er gegeten. In het be-
gin keken de werknemers van Konmar wel
een bee§e vreemd op. maar inmiddels zijn
onze mensen geaccepteerd, Er is sociaal ver-
keer en dat is een belangrijke stap in de inte-
gratie in de buuÍt,"
Tezijnertijd ligt het in de bedoelirig de deelrre-
mers verder te inteSÍeren bij de Konmar.
cees: \^re hinken nog op twee gedachten, of
de Konmar neemt onze mensen aan in vaste
loondienst. of er worden arbeidspLaatsen ge-

cÍeëerd, waarvoor Pameijer dan permanent
kachten levert."

Gcen voetveeg
De Íeacties uit de buuÍt zijn overwegend posi-
tief. "1 e horen eigenliik nog maar weinig
klachtm over de karren", vertelt Lidy van on-
Langs, bewoonster en voorzifter r.an de werk-
groep voorzieningen in Oqsterflank. "En dus
zal het allemaal wel goed gaan. De wijk is er
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Gekkenwerk in Oosterflank

nersorganisatie en het buurÍruiswerk. Die
ontmoette ik op het werkersoverleg. De eer-
ste keer heb ik daar een praa§e gehouden
over waar Pameijer voor staat en van het €en
kwam het andeÍ. Een typisch sneeuwbalef-
fect. Het centrale motto was sameo naaÍ op-
lossingen zoeken van bepaalde knelpunten in
de buurt. Met Elzelim Vermeijden (voormalig
opbouwwerksteÍ oosterflanl red.) kwamen
we uiteindelijk uit bii het nooit opgeloste Kon-
mar-probleem."



in ieder ge!?l enorm mee opgeknapt, we ziin
erg verguld dat dit zo tot stand gekomen is.

Er zijn zelfs planaen om de merxen van Pame-

Íjer aan te haken bij de werkzaamheden van
de wijkonderhoudsploeg, we moeten aueen
zorgen dat ze geen voetveeg worden voor din-
gen die de woP laat liggen." opbouwwerker
Bem Motta valt Lidy daarin bij . 'lrVe moeten
ervoor waken dat de mensen van Pameijer ge-

bruikt worden voor de vieste karweitjes. De
buurt mag nooit redeneren in de trant r1an

'dat doen die gekken wel', zo'n houding zou
de inteSratie juist niet bevorderen.'

WlE IS ER NOU GEK IN DE BUURT?
Op 25 aprilj.l. organiseerde het Rio e€n w€rkconfer€ncie onder de titel 'Wie is er nou tek in de buurt?' Centrale tmag op
de studiemiddag was hoe (ex)psychiatrische patiënten kunnen worden opgenom€n in e€n normale leefsituatie. Sinds e€n
jaar of tien kijkt de psychiatrie andeN aan tegen de langdurige begeleiding dje mensen soms nodig hebben. Patiënten 'op-
sluiten' in 8Íote ziekenhuizen op het platteland heeÍt de€ls plaats semaakt v@r en kleinshaliFr aanpak binnen de stad.
belpunt daarbÍ blijft dat de verschillende woonvormen voor psychiauische patiënten ' be8€leid, b€schermd of b€schut .

de neiSinS hebb€n eilandjes te blijven. De buun rÉagëen vaak a6À,erend op basis ran onbelendheid. Vanuir de wereld \an
de psychiatrie is er weinig Sevoel voor wat er in Éen wijk al aan problem€n l€eít Met name het opbouwwerk zou door zijn
vele contacten in de buurt sshikt zijn die wedeÍzijdse drempel te verlagen. Overle8siruaties kunnen Mrijfson8erallen'
vooÍkomen. In h€t Tuindorp Vreewijk ontstoEd na de aankondigins dat er in de wijk een woonduster voor psychiatrische
patiènten zou komen de nodiSe onrust onder de bewoneG. Grootste sÍief bij d€ bewonersorSanisati€ was dat de b€staande
overleaciEuits nier benut waren om het plan lanSzaam te Iaten wennen in de buurt. Men voelde zich ovenallen, waama
veel exE-a massase nodis was om voorDordelen af te zwakken. Het kan ook andeÍs, getuige het Konmar-projecr in Oo6ter-
fiank dat als trefiroorden 'inte8ratie' en 'buurtb€he€1 kent.

Jaap Pleeging

Heerma in de praktijk

Jaap Plc€81n8, .tafmedcu€Í-
Let van het Rlo, aè€Ít .èr
analFe van de wèrande.ltr-
gen tn de voltshulsveattna

Donkere wolken en vecl verwaming ty-
peren de volkshuisvecting op dit mo-
ment. Een huurtÍend van 5,596 vooÍ
meerdere Jaren, het aÍblazen van gc.
plande veÍbeteringsproJecten, het
chaodsch lneen storten van de DROS
en het roemruchte Rotterdamse pro.
jectgroepen-rnodel err de harrnonisa-
tledrang van het cwR tekenen de hlri-
dlge praktijk. En achteÍ fraale
ambteliike kreten als ïUBA (ambtena-
ren-bargoenc voor'Tussenbalans') en
Belstato (idem voor 'Beleld van de
Stad,sverrdeuwlng in de Toekomst')
liild nog meer ellende verborgen.
Toch is er fliet sprake yan een onver-
wachte ontwiftkeling. Alle maatrege-
len z{in een redeliike consequente uit-
werking van de nota Heerma.
Mlsschien is het daarom goed om nog
eveu terug te §iken wat daarin de
hoofdliinen waren e[ tegen welke ach-
teÍgronden die nota i§ ge.echreven.

In de periode voor het uitl<omen val de nota
Heerma speelde de parlementaire enquéte
rond de fraude met bouwsubsidies. Het ging
hier om subsidies in de premiesector en er

kon (ondanks verwoede pogingen) ook geen
aanleiding gevonden worden voor uitbreiding
van het onderzoek naar de woningwetsector.
Toch droeg de enquéte bí aan het beeld van
een sector waar sterke lobby-groepen een
inefficiënte gigantische subsidie-snoom in
stand hielden. In dat beeld was het misschien
ooit wel nodig geweest dat de overheid veel
geld stak in de volkshuisvesting (woningnood
was per slot lan rekening ooit volksvijand 1),
maar die tijd was toch allang voorbij? Nee, de
wederopbouw was voltooid en met die huur-
subsidie werden toch maar vakanties naar de
Balearen betaald, zoals de toenmalige minÈ-
ter van DefeDsie Bolkestein in de Volkskrant
wist te vertellen. De nota Heerma sloot naad-
loos aan bli dit beeld. UitganSspunt van de
nota was dan ook dat de woningnood was op-
gelost en dat waar er dan nog problemen wa'
Íen dat kwam door s.heefheid. Die scheeflteid
was een verzachtende term die er op neer
kwam dat er teveel mensen, die gezien hun in
komen meer konden betale4 de gesubsidieer-
de woningen bezet hielden. De voorgestelde
maatregelen zijn eigenlijk betÍekkeliik simpel
te bérchrijven. De overheid tekt zich terug.
De wereld van volkshuisvesters wordt via een
cold-turkeymethode v"an zijn subsidie-versla-
ving afgeholpen. De markt zorSt vanzelf wel
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weer voor het heÍstel n de relatie tussen
prijs en kwaliteit.

Ander beleid wordt dchtbaar
Corporaties en gemeenten moeten v@rtaan
zelf de risico's gaarr dragen van hun beleid
rond nieuwbouw en woningverbetering, toe-
wiizing en exploitatie van de woningen. Daar-
bij krijgen vooral de corporaties een belangrij-
ke rol. Zij worden 'sociaal ondememers'. De
Gemeente bepaald slechs de grote lijnen van
het beleid. De corporaties zijn primair verant-
woordelijk voor de uitvoering. Om die rolver-
deling vorm te geven zijn de bestaande subsi-
diestomen 1?n rijk naar gemeente nu
samengevoegd tot oorspronkelijk vier en na
de 'Tussenbalans' drie fondsen. Hierín zitten
nu de gelden die woegeÍ via afzond€rlijke
maahegelen naar uiteenlopende zalcn gin-
gen zoals vervangende nieuwbouw, studen-
tenhuisv€stin& aanpassen woningen t.b.v. ge-
handicapten en geld voor renovatie van
vooroorlogse panden. Via het Besluit Woning-
gebonden SuMisies (BWS) krijSt de gemeen-
te peÍ l januari 1992 nu drie fondseq waar-
mee al dit soort zak€n betaald moeten
worden (zie kader).
Het fonds 'bijdragen íneens' È bij de 'Tussen-
balans' al gesneuveld, Heerma motiveerde dat
door te wijzen op de extra opbrengsten als ge-
volg n de hogere tend van 5,50/0, voo! voor-
lopiS vieÍ jaaÍ. Dat bracht voor verhuurders
voldoende extra op om de ingÍepen te beta-
len die anders uit het fonds zouden worden
gesubsidieerd. En dit is nog maar het begÍn.
De staatssecretaris wil eigenlijk naar een si
tuatie waarbij de corporaties voldoende huur-
inkomsten hebben om woningen zonder subsi-
die te exploiteren. De huren moeten dan dus
over de hele linie naar de kostprijs. Om te
voorkomen dat die huuÍverhogingen leiden
tot een te gÍote waag naar huursubsidie heeft
Heerma als eerste stap de f 250,- maategel
ingevoeld. Die Íegel houdt in dat een huishou-
delr niet in een woning rnag waaÍv@r meer
dan 250 gulden huuÍsubsidie per maand no-
dig is, Voor iemand met een minimuminko-
men È dat een huur van zo'n 540 gulden per
maand. Ter illustÍatie: 1/3 van alle RotteÍ-
damse huishouders heeft een inlomen op of
onder het minimum. Op termijn zal Heema

de kostenrisico'§ van 'te duui toewijzen waar,
schijnlijk bij de gemeentes leggen. De al e€r-
der genoemde kostprijshuren liggen ver bo-
ven de toeganlelljkheidsgrens van 540
gulden per maand. Er zouden dus al snel te
weinig woningen voor de lagere inkomens-
groepen zijn als de huunerhogingen overal
zo hoog zijn, En dat brengt ons weer bij de zo-
genaamde huursombenadering: de corporatie
kan populaire woningen meer verhogen om
minder populafue toegatkelijk te houden.

Dreiglngen en creativiteit
h de vorige editie van STEIGER is al aangege
ven hoe de reorganisatie van de DROS mede
een uitdrul&ing is van het teruguekken van
de rol vaIl de Gerneente op hooÍdlijneo. Die
hoofdlUnen zijn verwoord in het Volkshuisves
tingsplan. Een lan de belangrijkste uitspra-
ken in dat plalr is dat er teruniDste 12O.OO0
goede woningen in Rotterdam bereikbaar
moeten blijven voor de laagste inl<omens. Op
basÈ ran dit plan sluit de cemeente met iede,
re corporatie een prestatie-overeenkomst waa-
rin de corporatie aangeeft welk deel van de
opgave uit dat plan t.a,v. produktiebeleid, het
huurbeleid (goed en bereikbaar), het plaat-
singsbeleid en (last but not least) het financi-
eel beleid zij zal uitvoeren.
Waar gaat dit nu allemaal naaÍ toe? Voor Rot-
teldam in ieder geval naar een forse stijging
lraÍI de huren zowel in de voorraad als in de
nieuwtrouw en renovatie. Op termijn dreigt
een stagnatie yan de verbeterirg van de slech-
te delen van de woningvoorraad, De grootste
dreiging vormt echter de sluipende segregatie
door het steeds duutder en ontoegankelijkeÍ
maken van de beter€ woningen en buurten.
Die ontwikkeling zal vooral de traditionele
zwakke groepen op de woningÍrarkt heffen
zoals oudererL grote gezinnen en een-ouder-
gezinnen. crote vraag daarbij is wat de rol
wordt die belangen varr bewoners spelen in
de nieuwe verhoudingen tussen corporatie en
gemeente, De projectgroepen zijn verdwenen
en daarmee de korte lijn vanuit de wijk naar
de ambtelijke en politieke besluiworming. De
kaarten worden voonaan veelal al in een
woeg stadium en stedelijk geschud. Wat dat
betekent merken de wijken die nu geconfron-
teerd worden met de uitweÍking }?n het
cwR-huuÍbeleid. De ingrijpende vemrderin-
gen in de volkshuisvesting en de stadsvernieu
wing staan nog pas aan het begin. 1992
wordt nog gezien als het laatste overgatgs-
jaar. Om de b€langen van bewoners in die
maalstroom overeind te houden zal nog veel
gevergd worden vaa de creativiteit I'an bewo,
ners en hun organisaties.

l, -.,..:,Ii ' llll'i -,_l .: írr-
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B€rlult Wonlnagebond€n Subrt-
dee (Bws)
Middels dir besluit krij8t de c€m€ente
de beschikkinS oveÍ een aantal fond-
sen/bud8eft erl. Deze zijn:
* Het budset 'Jaar{llce blldra-
gen'. Dit budget is bestemd l1]or
nieuwbouw t,an social€ huur- en
koopwonin8en en in8rijpende verb€-
terinS ian vooroorlogse huurwonin-
8en. Bij dit budget hoort een subsi,
die-tabel die jaarlijks wordt
aanSepast. De subsidie is voor alle
woninsen relÍlq on8eacht de BÍootte
en/of het in8ÍEepniveau. Van insnj-
pende woninSverbetering b sprake,
zodra de verbeteringsl@sten meer
dan 5o.oo0 gulden b€dra8en.
a Het budset 'Bt dragen lneE' is
bestemd voor aanpsssingen voor 8e-
handicapten en voor groot-onder-
houd en ni€t-insrijpende woninsver-
betering yan voor- €n naoorioSs€
huurwoninsen. De subcidie bij wo-
ningen ran voor 1946 bedma8t 5596
yan de verbeterinsskosten, bij wonin-
gen En tussen 1946 en 1964 is dat
35% en bij woningen lan na 1968
159ó- Voor paniculier€ verhuurders
gelden iets la8erE percentaSe§.
* De budS€tten 'XopLo.tcn' en

'Huuv€rla8lnsstoc.raaen, zijn
b€doeld olD buiten8ewone bouw-
plaatsko6t€n t€ subsidiëÍen r€spectie,
velijk IaSeÍ€ huren te rcaliser€n. Ook
d€ze subsidies worden jaarlÍk aan-

Sepast.

Het huub€leld kan als vol$ 8ery.
p€€rd worden. HuurdeÍ en verhuur-
det ziin wii om de over€€n te komen
binnen een minimum- en rDaÍimum-
huur. Her maximum wordt ieder jaar
tr€ndmatiS verhoogd en bedraagt per
1-l-19m 670 Sulden p€r maand. Het
minimum bedraa$:
* Bij nleuwlrous: 6% tlaí de stich,
tingskosten (na aftrek ran kopkos-
ten)
* Bij tnsÍ{,p€nde woÍrn8vèrbèt€-
rlng: 6% ran de boekwaarde plus de
verb€teringskosten (na eventuele af-
trek ràn de kopkost€n)
* Bij et-lnsdpend€ uordnr-
vètb€te.ha: 2% t-an de verb€re-
rin8ska*en. Bovendjen dient de ba-
sishuur tenminste 18O 8llden te
HraSen bij een investerinS mn
1000 Sulden, verm€eÍderd met 1 g!1.
den p€r 10m gulden investerinS.
r Bij 8l!ot orderhoud vindt voor-
alsnoS Seen huurverhoging pla.ts,
maar als het buryelijk wetbo€k sewij-
zigd is, wordt bovenstaande 2% re8€-
linS ian toepassing.
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Samenlevingsopbouw op de trap

Het Portiekgesprek
"Uit alle windstÍeken z{in hler mensen
bij elkaar gezet. ze l(fegen te rnakcfl
Íret een sterk tegenvallend woon- en
leefklirnaat. En ook ln Schiemond zie
je dat bewonere zich steeds meer aan
de verkeeÍde karlt yan de vooÍdeuÍ te.
rugtÍekkè[" Johan Geraeta, opbouw-
werker, le betrokken bii het Schie-
mondse actieplan om de problemen
in deze nieuwbouwwijk te bestriiden.
Zo heeft hij de portiekgesprekken in
z'n takenpakket. Een taak dle ffi in
nauwe sarrreflwerking rnet twee huis-
rneester,E varr 'Onze Wonftrg' ultvoeÍt.
'llle pÍobèÍer bewoner:s b{l het aan-
pakken van vandalisrne, vervulling,
overlast en inbraken te betrekkcn. Op
het kleinste nlveau, het portiek, zul-
len dan eerst aociale verbanden ge
legd moeten worden. ze hoeven geen
vriender te worden. MaaÍ elkaar ken-
nen en durven aansprekerr, doet won-
deren".

Het portiekgespÍeh a1s instrument in het soci-
aal beheer, wordt in Schiemond al ruim twee
jaar toegepast. Jaarlijks besteden de bewo-
nersorganisatie en'Onze Woning' er in totaal
manlqacht ter waarde Í 54.ooo aan. Elk ge-

sprelg inclusief voorwerk en nazorg blijkt
dan ook I tot 10 uur per instelling te kosten.
Men is nu met de derde gespreksronde bezig.
Daarin staan een 1o-tal probleemportieken
centraal, die in een tempo r?n twee per
maand aan de beurt komen. In de vorige ron-
des 8af eerst het 'oog' van de bewonersorgani-
satie en/of de woningstichting de doorslag
('als een portiek er slecht uitzag gingen we
erop af) en later de bewoners zelf. Zij wer-
den via de wijkkrant regelmatig op de moge-
Iijkheid van een portiekgesprek gewezen en
konden er één aanvragen. De selectie in de
derde, meer gerichte ronde is door Johan in
samenwerking met de huismeesters verricht
aan de hand van buitensporige onderhoudsin-
spanningeq bijrrcorbeeld veeh,uldige repara-
ties aan de postbusseq en regelmatige klach-
ten van bewonerszijde over het wonen en
leven in het portiek.

Inzicht irr het portiek
op elk gesprek wordt een uitvoerige voorbe-
reiding losgelaten, bestaande uit het r€rzame-
len van verdere informatie over het portiek bij
'Onze woninS' en andeÍe instanties, het ver-
sturen van uihodigingen en het houdm lran
huisbezoekjes. Joharl verann+oordelijk voor
de voorbereiding, zegt daarover: "Deze inten-

sieve werkwijze vergroot de kars op succes.
De huisbezoekjes komen nanruÍlijk de op-
konst ten goede. En samen met het andere
voorwerk krijg je er een goed inzicht in het
portiek door. Soms beslis je dan ook om de
wijkagent mee te nemen naar het gesprek als
blijk dat hij ook at contacten in het portiek
heeft gehad. En je ontdek welk aanbod je
het beste mee kunt nemen om bewoners te sti-
m1 eren.n Trucs woÍden ook toegepast. "lk
bel bij huGbezoekjes altijd bij twee tegenorer
elkaar wonende mensen tegelijk aan. Vaak
blijkt dan dat de twee buren voor het eerst
met elkaar praten en dan nog via mij. En
meestal doen ze ook gelijk de deur weer dicht
als ik naar de volgende etage ga. Je krijgt zo
een indruk lan hoe mensen met elkaar om-
gaan."

opkomst bepalend
Het portiekgespÍek staat of valt natuurlijk
met de opkomst. JohaÀ die nog altijd bij elke
goede opkomst een weugdekreet slaat, zegt
daarover: nJe kunt e! vooraf geen peil op trek-
ken. Tijdens de huisbezoeken kan iedereeo be-
loven zeker te komen, maar dat zegt nog niks.
Dat is raak een manier zijn om snel van mij af
te wezen. Ik druk meestal een balf uurtje voor
het gesprek oveÍal op bel om zo op de valreep
nog een goede opkomst af te dwingen. Regel-
matig gaat een gesprek door een slechte op-
komst niet door. Dan sta je maar stil bij de
persoonlijke wagen van de paar die wel zijn
gekomen. Het portiekgesprek is dan domweg
mislukt". ook at is de opkomst goed, de echte
probleemhuishoudens zijn in de regel a6re-
zig. "Tijdens een gesprek bleken de ouders
van een tweeling afwezig te zijn. Dat duo, am-

schlemond
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Johrr G.Íaet (r)

peÍ 6 jaar oud, terroriseerde het hele portiek
door buren te bespugen en oleral te pissen en
te kakken. IateÍ gaat de wijkagent meestal
bij deze onaar»preekbare figuren op de kof-
fie. En in het portiekgesprek zorg je dat niet
alles vooÍ het gernak aan dat gezin opgehan-
gen wordt".

Werken op gevoel
Naast JoharL die de gespreksleiding heeft, is
ook altijd een huismeester van 'onze woning'
aanwezig. "Die is onmisbaar. Z'n precieze ken-
nis over de poniek heb je nodig in het ge-
sprek. Bovendien speelt hij als werknemer
van "Onze Woning' een 8Íote Íol in de uitvoe-
ring van afspmken. Voor bewoners en hem-
zelf is het darl prettig als hij aarwezig is. Ze
leren elkaar kennen en het komt de kwaliteit,
als ook het nakomen van de afspraken ten
goede", aldus Johan. "Nee, de gesprekken vin-
den niet bij een !?n de bewoners plaats, maar
op neutaal terrei& het wijkcentrum. Storen-
de invloeder; bijvoorbeeld kinderen die niet
kunnen slapen" zijn dan uitgesloten en wijuit
praten lu]<t dan b€t€r". Gouden regels rcor
het voeren van zo'n portiekgesprelg dat nooit
langer dan anderhalf uur duun. blijken moei.

lijk te gwen. Johan: "Ik zorg in elk geval dat
ik rustig ben. Anders praat ik te snel en dan
velstaa! de meeste migÍanten of hun meege-
braóte tolken, €ak kennissen of familiele-
de& me niet. Tja, je werk vooral op je ge-
voel. Altijd begin ik met een
kennisnakingsrondje en de aanleiding voor
het gesprek te heÍhalen. Dan probeer ik reac-
ties te krijgen. Zowel verbale als non-verbale
reacties gebruik ik in het verdere gesprek."

rI)'r kan val alles gebeuten"
"De Srote kunst is om bewoners niet tegen
mij, maar met elkaar te laten praten. D'r kan
van alles gebeuren. Soms moetje zorgen dat
na de eeBte reacties verder stoom afgeblazen
kan worden over geluidsoverlast en andere
kw€sties. Anders lukt het toch niet om zakelij-
ker te worden en afspraken te maken. Dat is
spannmd, meestal wordt er dan flin]< naar el-
kaar gewezen. Je kunt haast niet sturen. Het
komt neer op goed opletten en alert reageren
door zin en onzin te scheider4 door te voorko-
men dat één huishouden de zondebok
wordt......en hopen dat ze allemaal blljven zit-
ten,
Soms heb je te maken met zeurpieten die
klaar staar met hun demotiverende bood-
schap 'dat eÍ toch niks zal lukken. Die moet
je buiteDspel zetten of op een andere wijs
brengen. Anders raakt de rest ook besmeL De
simpele logica dat 'het portiek nog niks ge-
daan heeít en dus nog niks te verwachten
had' werk vaak. Gelukkig kun je dit simpli§-
me inmiddels aamrrllen met succesvolle voor-
beelden. Zoals portieken waar de o!€rlast
van spelende kindere! Ílink is verminderd om-
dat men nu wel accepteert dat de buÍen de
kinderen en hun vriendjes aarspreken op her-
rie, En portieken waar minder inbralen
plaatsvinden door afspraken over'altijd de
buitendeur sluiteD' en per toeÍbeuÍt 's-avonds
de bergingen controleren.
Het komt ook voor dat so[uni8e aanwezigen
beweren nergens last van te hebben. Tja, die
moet je soms dan het vuw na aalr de schenen
leggen, Bijvoorbeeld door uit te leggen dat ze
betalea voor de bergingen die ze door de in-
braken niet meer durven te gebruiken. En dat
de galerij daardoor weer veratdert in een al-
ternatieve parkeerplaats voor 6etse& kinder,
wagens en aldere obstakels. Meestal lalt het
kwartje dan wel. En zwijgers moetje abso,
luut aan de praat zien te krijgeq zekeÍ als
hun gezicht boekdelen spreek. Afspraken
werken alleen maar als iedereen de noodzaak
ervan eerst duidelijk onderkend heeft.'

Onde lnge aÍspraken maken
Over die afspraken zegt Johat: ryaak liggen
ze voor de hanil en zijn ze simpel: buitendeur
dichq op de kinderen lefter1 buren even in-
lichten als je een feestje heb, vuihÈ nÈt op
de galerij zefteL Maa! ondeÍling contact, ho€
minimaal ool is eerst nodE voordat men
deze afspraken als spelregels kan handhaven
en er elkaar op aan durft te spreke[ Het ma-
ken lan afspraken stimuleren we r"aak door
een extrd iDsparuring van de corporatie of een

SCHIEMOND KORT GETYPEERD
Schiemond, ook wel Delfshaven Buitendijts Senoemd, is een nieuwbouwwijk op een voormalig ha-
venterrein. Een drukle verk€eÉ-we8 isoleert Schiemond, olrrigens uniek 8el€8En aan de Maas, t-an
omli88€nde wijken. D€ wijk werd roltooid in 19a9 en telt 1.í0O woningen, neergezet in een dichte
verkavelinS. Às overlooplolatie sp€€lde Schiemond een b€lanSrijke rol in het opvan8€n i€n stadsveÍ-
nieuwinSsurSenten uit Rofterdam-West. ln totaal wonen er 3400 bewone6 die zich door de volS€nde
Segevens laten typerEn: S0% miSranq laaS opleidinSsnivear, 35% $rerl]oos, 3596 kinder€n/jonrrEn
tot 19jaar en leel één-ouder8u innen.
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andere beheerder in het vooruitzicht te stel-
len. Een extra schoonmaakbeuÍt voor het poÍ-
tiek is natuurlijk een leuke start.' "Het ge-
sprek rond ik af met een samenvafting van de
afspraken. En ik leg uit dat een tweede ge-
sprek op vetzoek na anderhalf tot twee maaa-
den altijd mogelijk is- Via het orrerleg met de
huismeesters of toelrallige contacten wordt
het verdere wel en wee van zo'n portiek ge-
volgd. Ik wacht op een signaal uit het portielf
ook al werken de afspraken van geen kang
voordat ik m'n g€zicht weer laat zien. Anders
maak je het mensen wel erg makkelijk."

ConseÍsu.s op de trap
Over de resrÍtaten lan de portiekgesprekken
in Schiemond zegt Johan: ire kdjgt vaak te
maken met verschillende interpretaties van
begrippen als orde en netheid. Welke criteria
een portiek wil aanlegger! laat mij echteÍ
koud. Nu heeft de vrijheid van de éérg vaak
onHoeld overlast voor de ander tot gevolg.
Het portiekgesprek È te zien als een interven-
tie val buitenaf. Ik probeer bewoners tot een
zekere corsensrs te laten komen over elemen-
taie leefregels in hun portiek en dat lukt in
de helft van de gesprekkm,"

INTENSIEF W1IKBEHEER
À roor de oplevering 1an de laatste woninS€n kwam Schiemond in neSatje\€ zin in het nieuu,§ door
een samenspel ian allerl€i problelmen, te weten:
r Wonlnae Vervuilina, yandalisÍne, SrafEty, inbraken in de berginSen.
. WoonoD8€vln8: er€neens veFlilin8 en yandalisme, Sekombineerd met een gmre Fbruilsdmk
(de vele kids) en slechte afstemminS op de Sebruikers.
' Lefttlllrmt! h€t ni€Vuiterst moeizaam tot standkomm t?n sociale kontakren, oi€Ílast en buren-

Op initiati€f yan de b€woneBorganisatie Dershaven/Schiemond en d€ WoningstjchtinS OnË Wo-
nin8l werd in 1984 Sest Ít met de ontwikeliís en uitvo€rina yan een zogenaamd integr:aal aktieplan
voor intensief wijkbehe€r. Dat plan kent maaEES€len rond wonen, to€wijzinSsbeleid, woonongeving,
welzijn, werkgelegenheid, rdndalisÍne en leefklimaat. OveÍ dit actieplan en de voort8ant in de uirvo€-
rinS is inmidd€ls veel SepubliceeÍd. St€18éÍ besteed aandachr aan één yan de to€8epas-re insEumen-
ten in het (sociaal) beh€er: het poltjek&sprEk.

Gebiedskoördinator Werkgelegenheid

Spln ln het webo

'Ten onoverzichtelij k terrein", zo
noemt Ed cloudl de grote hoeveelheid
organisatie-s, lnstantles err projectell
die mensen zonder baan aan werk
moeten helpen. Gloudi, die als
opbouwwe.ker 14 Caurisse en Span-
gen heeft gewerkt, is één van de acht
' gebiedscoördlnatoren wcrkgelegen-
heid' die de afgelopen anderhalfJaar
bii het Rio tn dteflst ziin getreden.
Doel van de nleuwe frrnctie ls, popu-
lair gezegd orde ln de chaos aanbren-
gen. Haast onopgemerkt ls werkgele-
genheld zo een omvangr{ike loot aan
de brede starn van het Rio gewcÍden.

De voorgeschiedenis. Eind jaren zeventig
steeg de werkloosheid explosief. Eea verande-
rende arbeidsmarkt en een economische reces-
sie waren daarvan de oorzaak. Handarbeiders
en mensen uit traditionele beroepen verloren
hun baarq terwijl veel jongeren en herintre-
dende wouwen niet eens aan de bak kwa-
men. De politiek deed weinig. Er werd ge-
dacht dat de werkloosheid zich vanzelf zou
oplossen als het bedrijfsleven maar de ruimte
l«eeg. Dat bleek een foute gedachte. Inder-
daad nam de werkloosheid midden jaren tach
tig iets af, maar vooral de laag opgeleide
werkloze was daar niet bij gebaat. Dat lToeg
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om maatregelen. Zowel op landelijk als stede-

lijk niveau kuramen allerlei wer§elegen-
heidsprojecten n de grond, maar van af-
steÍEning was weinig sprake. lo Rotterdam
werd iets aan dit probleem gedaan door enke-
Ie projecten en fajecten op het terrein van
werkgelegenheid en scholing t€ bundelen in
het samenwelkingsveÍband Rofterdam
werkt.
Ook in wijken werden allerlei projecten ge-

start. Projecten met als doel werklozen een
zinvolle tijdsbesteding te bieden, projecten ge-

richt op het opdoen van werkenaring,
scholingsprojecteÍL no€m maar op. Er werd
veel verwacht van 'buurte<onomie': werkgele-
genheid voor wijkbewoners door het produce-
ren !?n gderen en diensten voor wijkbewo-
ne§, Daamaast moesten scholinSs- en
werkerv:aringsprojecten op wijkdveau de van
het stempel 'kaisloos' voorziene werkloze in
e€n betere positie op de arbeidsmarkt bren-
gen.
Meer en meer È echter de afgelopen tijd het
besef doorgedrongen dat dit alles niet genoeg
is om succesvol de werkloooheid te bestdjden.
Dat daaryoor samenwerking tussen organisa-
ties en projecten op allerlei niveaus nodig is.
stedelijke, wijk- en zelfs landelijke projecten
moeten zo op elkaar woÍden afgesteÍd daq
!'anuit het oo8?unt van de werkloze, et spra-
ke is van een samenhangend geheel in plaats
van een jungle waar doorheen je zelfje weg
moet banen. Hierbij komen nu de gebieds-

coördirÉtoren werkgelegenleid in beeld. Hun
takenpakket is tamelljk uitgebreid (zie ka-
der), maar de filosofie erachter is símpel: laat

geen kans onbenut om de werkloze aan een

baan te help€n.

lllerkcentrurn belangriik lnstrurnent
Een nog op te richten werkcenmrm voor zijn
gebied, Rotterdam-west, is volgens Ed Gloudi
daarvoor het belangÍijkste instmnent. 'Er is
een g§antisch aanbod 1?n maatregelen en
ir»tellingen die werklozen moeten toeleiden
naar de arbeidsmarkt. Het is echteÍ lang niet
aitijd duidelijk waar je voor wat terecht kunt,
tl'at precies de mogelíjkheden zijn. Veel
werklozen worden àn ook van loket naar lo-
ket gestuurd, tenminste diegenen die zich nog
laten sturen. Er zijn er ook die zeggen: 'De
groeten.' I! het wexkcentrum moet het aan-
M geconceotreeld woÍden. Het moet een 10-

ket zijn waar werklozen met hun vraag te-
recht kunnen en waar ze de garantie hebben
dat ze werk of een altematief aargeHen
krijgen. Niemand de deur uit zonder een
baarq zou de leus moeten zijn."
Vooral voor de lager opgeleide mensen is zo'n
werkcenuum belaagrijl! vindt Gloudi. 'À-
leen al in we6t valt 65 procent van de werklo-
zen daarondeÍ. Dat zijn wel even zevendui-
zend mensen die nu niet door Rotterdam
werkt of door bet arbeidsbureau worden be-
reik. Zij hebben weilig kans om z€IBtandig
aan werk te komen. Vaak zijn ze ook niet ge-

motileerd. Er is jaren geroepen dat er geen

werk voor ze was. Veel mensen hebben zich
daarbij neergelegd, zijn andere dingen gaan
doen,
De organisaties in de wijk nu moeten de men-
sen wijzen op hun mogelijkheden. Zij kumen
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Het Íerrdemerrt van een spin
Gloudi heeft dat ook gezien bij de banenpool.
"lk heb het afgelopen jaar 65 mensen aan
werk kunnen helpen via de banenpool. Z!
zijn bijvoorbeeld ingezet bij het beheer van
de buitenruimte, als conciëÍge, als hulp in de
verzorging. Voor al die banen geldt dat het
weÍk is wat niet cf niet meer werd gedaan,
maar wel nodig was. De ideeèn komen voor-
namelijk aÍkomstig van de wijkkaders. Ik zorg
ewoor dat di€ banen er komen en dat de hele
wijk er enthousiast vooÍ raak. Alleen een

blik vegers open trekken ert loslaten op de
wijk is niet de manieÍ, Eerst moetje iedereen
laten meedenke1 de wijk entlousiast malen
en dan kun je mensen aan het werk zetten. Je
zou me wat dat betreft een soort projectont-
wikkelaar kurnen noemen.i over de toe-
komsq de subsidie voor de stichtingen waar
de gebiedscoördinatoren bÍ werkzaam zijn is
voor 3 jaar geregeld, z€8t Ed: "lvat er daarna
gebeurt, weet ik niet. Ik weet aUeen dat tot
nu toe oveml wordt geconstateeld dat de in-
breng van een gebiedscoördinator wat ople-
vert. Je bent een soort spin in het web. ie-
Ínand die oveÍal over de vloer komt,
verbanden weet te leggerl vooroordelen
slecht, mensen inÍormeert, ervoor zorgt dat
men elkaar informeert. Dat is veel prate4
trekken en soms duweq maar het Ieidt wel
tot meer samenwerking en vooral meer werk.
En daar ging het toch om."

GEBIEDSCOORDINATOREN WERKGELEGENHEID.
De 8 gebiedscoördinatorEn werlSeleSenheid zijn ondergebmchr in stjchtinSen die elk een deel Rotter-
dam als werksebied hebb€n. Ze worden voor 3 jaar 8€§ubsidi€erd door het Arbeidsbum (J 13s.0oo
perjaar) en de deelSemeente, c.q. gemeente (J 15.0OO p€rjaar). De ccitrdinaroren, die her Fjo als
werkgever hebben, kennen e€n uitSebreid takenpaklet dat zich als !DI8t laat samenEtten:
* Het ond€rsreunen \an de initiatjeven die het welzijnsw€rk he€ft g€nomen om langdurig werklozen
aan een baan te helpen; dezr initiatieven op elkaar en op het stedelijk aanbod afstemmen. Daamaast
(aanlullende) nieuwe activiteit€n ontwiklelen.
a het bevorderen l/an onderlinge samenwerking tuss€n de veÍschill€nde oÍSanisaties die zich zow€l in
de wijk als op stedelijk nir€au Elet werkSeleSenheid bezjg houden. Uireindelijk mo€t dir leiden rot de
oprichtinS t-an een werk€entrum in ieder district, waar d€ weÍkloze terecht kan als hij betaald werk

* het creëren \an aanurlle.de werkgelegenheid in h€tkader ian de banenpools. Dit in samenwerking
met Nieuwe Banen RotteÍdam WeÍkt en de wijlJ(aderc.
* her bevorder€n }?n werl(8ele8€nheid door het \€rsterken t,an de economische infrasftuctuur in het
sebied.
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eryoor zorgen dat mensen uit hul isolement
komerq achter de geraniuns vandaan. En ze
kururen ook bewerkstelligen dat jongeren af
komen van het idee: waarom zou ik verder le-
rer1 ik krijg toch geen werk."
Volgens Gloudi is dat niet zo moeilijk als het
op het eerste gezicht lijkt. 1/aak woÍdt er ge-
zÉ8d dat die gïo€pen niet te bereiken zijn.
Nee, misschien niet voor het arbeidsburearl
maaÍ w€l voor het welzijnswerk. Via het jon-
gerenwer\ de bar in het wijkhuis, de kook-
cursusserg de basiseducatie. Allemaal moge-
lijkheden, De gemotiveerde mmsen kunnen
z€ dooEturen naa-r het weÍkcentrum- De wat
minder gemotiveerde kr[rnen ze proberen te
motiveren daar ook een kee! langs te gaan,'

Van vooroordelett tot dwaraverbanden
Gloudi s rol bij de totstardkoming van het
weÍkcentrum bestaat rcoÍal uit het pÍaten
met de verschillende organisaties over de
mogelijkheden van en de voorbereidingen
voor het project. "Samen met her! het ar-
beidsbureau en de sociale dienst worden de
plannen ontwikkeld. Die samenwerking was
wel even wemerL over en weer had men vooÍ-
oordelen over elkaa-rs werk. Maar gelukkig
hebben we die hier in West snel kunnen slech-
ten. Iangzamerhand gaan er dwarsverbatden
tussen de organisaties ontstaan. Bewone$or-
ganisaties worden nu meer gezien als partij
waar je wellicht mee kurt samenwerken. En
de sociale dienst wordt niet meer alleen sanc-
tioneÍend gezien,'
Dat maakt het pÍaten over €en werkcenEum
een stuk makkelijker, aldus Gloudi. \l/e krab-
ben oru nu gezamenlljk op het hoofd en wa-
gen ons af wat de voorwaarden moeten zijn
voor het slagen vooÍ zo'n werkc€nEum. Ik
denl< dan bijvoorbeeld aan meer geld voor ba,
sÈeducatie en alfabetiseringscursussen. Er
wordt nu heel g€qrakkelijk geroepen dat
buitenlandes snel een baan zouden kururen
vinden als ze maar Nederlands zouden leren
en dat ze btijkbaar niet gemotiveerd zijn om
dat te doen, Tena,ijt de wachtlijsten voor
basiseducatie en alfabetiseringscursussen ont-
zettend lang zijn. Dus de meruen willen wel,
maar de mogelijkheden zijn er niet, Het
werkcentrum is dan ook een middel om te ei-
sen dat er voor iedereen die dat wil, er ook
wat is, En pas als iemand niet wil, kun je sanc-
ties toepassen. Maar er zijn maaÍ heel weinig
mensen die echt niets willen doen om weer
aan het werk te komen. Bii de meeste helpt
een duwtje of een paar duwtjes in de rug wel."



Fietswrakken ruimen

Kralingen

In Nederland gaat ledereen er vanuit
dat de stÍaat geen openbare stort-
plaatc ie en er opgeÍuimd bij diert te
liggen. cruciaal ln deze zlensw{lze la
dat ledereen ook rrritr of meer hetzelf-
de ldee heeft over wat 'vull' le en wat
'gchoon', wat 'hoort' en wat 'rriet
hoort'. Meestal levert dlt geen eÍkel
probleem op. Maar eoms ligt het niet
zo makkelijk voor de hand. Wat ziin
biivoorbeeld de specifieke kenmerken
van een fietswÍak? In Xralingen weet
men daar sinds kort -na drie aucceavol-
le opruirnacties- alles van.

Het begon allemaal in Buizengat waar boze
bewoners genoeg kegen van fietswrakken
die hinderlljk voor hun deur in de weg ston-
den. Zij stapten naar de bewonersvereniging
en woegen om hulp. Anda Noordhuis van de
Bewonersvereniging IGalingen:'Een heleboel
bewoners bleken zich te storen aan de vele
fietswrakken in de wijk. Toen we vervolger§
naar een oplossing ging zoekerL stoten we op

allerlei juridische obstakels. Een fietswrak is
namelijk geen vuílniszak. Als je een vuilniszak
ziet staac kurt je de Roteb of de reinigingspo-
litie bellen. Met een fiets ligt dat moeilijker
omdat het een persoonlijk eigendom is. Zeker
als hij ook nog op slot staat. De Roteb neemt
hem dan niet mee, ook al ziet hij er nog zo
wrakkk uit. Er bestaat ook geen verordening
voor fietswraklen. Wel voor auto's die na ze-
ven dagen weggehaald mogen worden als ze
niet 'rijklaai zijn. Die È ooit in het leven ge-
roepen om het klussen op de openbare weg
een halt toe te roepen Ínaar geidt dus det
voor fietsen. Wij zijn toen met de deelgemeen,
te, de politie en de WOP om de tafel gaan zit-
ten. Al snel werd duidelijk dat de politie een
belangrijke rol bij wat voor soort actie dan
ook zou moeten spelen. Wij hadden bijvoor-
beeld het plan om alle opgehaalde fietswrak-
ken bij ons te stallen. Mensen uit de buurt
zouden dan nog een maand langs kunnen ko-
men als ze nog wat met hun fiets wilden
doen. De politie vond dat daar teveel haken
en ogen aan zat. Mensen zoudenje bijvoor-
beeld aansprakelijk kunnen stellen voor het
weghalen van hun fiets.'

Actie van start ln Bulzengat
Uiteindel$k werd een ander actieplan opge-
steld. Via aankondigingen in de wijkkraat en
veel gelezen huis aan huisbladm als de 'Oos-
tergids en de 'Havenloods' werden de bewo-
nels n BuizenSat op de hooSte gesteld I€n
een op handen zijnde schoonmaakactie in Bui-
zengat. Deze informatiekampagne had een
tweeledig doel: het lokaliseren lan wrakken
door bewoners te vragen deze aan te melden
en bezitteÍs van 'potentièle fietswrakken' te
waarschuwen dat er een opruimactie kwam.
Tot deze publiciteit werd besloten omdat het
voorstel van de bewonersvereniging om fiets-
wakkm van tevoren door te politie te laten
'merken' met een felkleurige stickeÍ, het niet
haalde. Die vond deze waarschuwingsmetho-
de te omslacht[, Overigens wordt deze werk-
lr'ijze wel in andere plaatsen toegepast. Bij-
voorbeeld irr Amstetdam waar de
reinigingspolitie aldaar regelmatig stickers te
kort komt.
Om vergissingen te kunnen herstellen en scha-
declaims te kunnen parererq werd voor de op-
ruimactie ook een zeer ingenieus en zorglrrl-
dig regishatíesysteem bedacht. Van elk
opgepikt wrak werd een foto genaakt en ge-
registreerd waar de fiets gevonden was, of de
fiets op slot stond, in wat voor staat hij veÍ-
keerde en ofer een framenwruner op zat. De
fietsen werden daarna door de politie nog
een maand bewaard om boze eigenaren in de
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gelegenheid te stellen te reageren. Eén bezit-
ter wist zo zijn stalen ros nog te redden. Vijf-
tig andere wrakken kwamen er minder geluk-
kig vanaf en verdwenen in de persmachine.

raam zat te kijken. "Mevrouw, weet u mis-
schien van wie deze fiets is en hoelang hij
hier al tegen de boom staat?i De Turkse me-
vrouw lachte vriendelijk maar was niet gek.
Een tenrgdende ov€rheid daar kon ze inko-
merl maar om nu alles door het maatschappe-
lijke middenveld te laten oplosse4 nee dat
ging haar toch te ver. En ze verdween achter
haar gebloemde gordijnen.
Het kwam daarna nog wel een paar keer voor
dat de Kralingse wrakopmimers er niet echt
uitkwamen en dat uiteindelijk de verantwoor-
delijke politieofficier een'definitief oordeel
moest vellen. Maar ín de me€ste gevallen ging
het allemaal vrij geruisloos. Fietsen zonder
wiel(en) werden bijvoorbeeld altijd afge-
voerd, kregen zelfs niet eens het 'wïaklabel'
opgeplakg maar werden direkt gediskwalifi-
ceeÍd als 'schroot'. Fietsen zondeÍ bandeÍL
ketting, zadel of stuur en in een zeer roesfue
to€stand konden het meestal ook wel schud-
den maar haalden in ieder geval nog met een
wolijk orartje label§e oÍ! de foto. waar het
bij dit werk vooral op aan komq zo lijk het,
È 'fingerspirzengefiill', en een niet tè wije in-
terpretatie van de wet. De politieagenten ble-
ken deze eigenschappen over het algemeen
wat meer te bezitten dan de, weliswaar en-
tlousiaste maar niet altijd erg legalistisch in-
gestelde knippers van de WOP. Echt halde cri-
teria konden de dienaren van de wet echter
ook niet formuleren, Alhoewel? Toch wel
een: zorg altijd dat er voldoende lucht in je
banden zit als je je 6ets wilt behouden.

MEER INFORMATIE FIETS-
WRAKKENPROJECT
Verd€re informatie over het l&alingse
fietswrakkenprojecr is te verkijsen bij
Anda Noordhuis tan Bewo.e6"vereni
Sing r.ÍalinSen (4142422) en HaÍÍie
Uskoot \an het politiebureau Robert
Baeldetraat (424337).
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Fiígerspitzengefi ihl doorslaggevend
Na het doorslaand succes van het experiment
in Buizen8at werd later op dezelfde wijze ac-
tie gevoerd in Lwtlof, de Minderbuurt en Í.ra-
língen West, waal op 22 mei 'toute' Kralingen
aanwezig bleek te zijn. In de eerste plaats na-
tuurlijk de politieagenten van het bueau Ro-
bert Baeldestraat in hun wijkwiendelijke bus-
je zonder zwaailiót. Verder natuurlijk enige
medewerkers van de Bewonersvereniging Kra-
lingen West. Maar zij vielen eerliik gezegd
een beetje in het niet b[j de eigenlijke helden
van de dag: de knipgrage maruren van de
WOP. Honderdvijftig wrakken hadden zij in.
middels al verzameld op hun eerdere stoop-
tochten. En aan de blik in hun ogen was te
zien dat zij het die dag niet bij een enkel
wrakje wilden laterq maar op gingm voor de
tweehonderd.
De discussie barstte dan ook al dtekt los toen
de eerste roestige fiets in het vizier kwam,
"Hier wordt duidelijk niet mee gefietst ' meen-
de de Wopper. "Er is nog wel wat mee te
doen", vond de bewonersdeskundige. 'Een ex-
tla complicerende factor is natuurlijk wel dat
ie ook nog eens aan een boom vaststaat', zei
de politieagent, die er voor had doorgeleerd.
Goede raad was nu duur. Misschien wist die
mewouw heq die zo geinteresseerd achter het
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Bouwen in eigen beheer

IJsclubterrein
Het IJsclubterÍein in Xralingen. De
eeÍste paal voor drie stadsvilla'§, to-
taal 54 wordngen, katr D€o Valente be-
gi,r a992 geslagen worden. NaaÍ dat
onomkeerbare wapenfeit k{lkt de ko-
peÍsveÍenlging Jericho reikhalzend
uit. Het zou de bekroning zijn op dit
experirnent rnet 'bouwen ll eigen be,
heer' dat de nodige tegenslagen
rnoe-st verweÍkerL

Experifirent wefkoln
Koudwaterwees voor premie-koop kende I(ra-
lingen niet. De gangbare stadsvemieuwings-
praktijk vroeg dan ook om nieuwe initiatie-
ven. De kontigenten werden steeds minder en
de \^,oonlasten hoger, En 'alles sociale wo-
ningbouu/ betekende dat bewoners die iets
meer verdienden" doch niet in de categorie
Lubbers vielen" nauwelijks een perspectief
hadden op de lGalingse woninSmarkt. op het

UsclubterreiÍ! gÍenzend aan teNdsbanen €n
op steenworp afstand lan de Ikalingse Plas,
wilde men dan ook wel experimentelen met
pÍemie-koop, 'Bouwen in eigen behee/ werd
ai spoedig de veelbelovende ontwikkelings-
strategie. De betÍokkenheid tussen toekomsti-
ge bewoneÍs met 'hun' bouwplan en later in
het beheer, spmk natuurlijk tot de verb€el-
ding. Maar de voordelen lagen ook op een
harder vlak. Zo vond mer in Eindhoven het
Adviesbureau 'Bouwen In Eigen Beheel
(BIEB) dat onlangs twee projecten had beSe-
leid die gemiddeld 2O.OOO gulden goedkoper
en kwalitatief beter waren dan de premie-
koop van winst zoekende projectontwikke-
laars en beleggers. En met woonlasten die in
dit Heerrna-tijdperk al binnen 2 tor 3 jaar on-
der die van de nieuwbouw in de sociale sector
zouden duiken. Vanzeu dat BIEB meegeno-
men werd naar Rotterdam om het Usclubter-
rein tot ontwikkeling te brengen.
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Enthouslasme en tegenvaller3
De belangstelling in IGalingen voor het initi-
atief was aanvankelijk enorm. Maar liefst 120
I(ralingers leken er oren naar te hebben. De
opgerichte kopersvereniging Jericho, die als
opdrachtgever zou gaan fungerer; verwachtte
dan ook met gemak aan voldoende lederL ko-
pers dus, te komen. Maar de kinken in de ka-
bel lieten niet lang op zich wachten. Het bou-
wrijp maken lran het moerassige
Usclubterein was aanvanlelijk onbetaalbaar
en het duurde 4 onzekere maanden voordat
men met het OntwikkelingsHrijf Rotterdam
overeenstemming bereikte over een goedkope-
Íe metlod€. De hspraakprocedure rond de
wijziging van het besteruningsplan leidde tot
een dure planwijziging: ran 5 naar 4 bouwla-
gen. op het prijskaartje van deze aanpassing
srond 5 mille per woning. Ook de srijging van
de bouwkosten viel hoger uit dal verwacht.
Reden waarom de geraamde kosten rcn het
plojekt nu dicht tegen de investerinSsSÍens
van de Premie A-regeling zit,
Het gÍootste pÍobleem betrof echter de stij-
ging ran de rente van 8,5 naaÍ 9,5%. Veel
van de Selnteresseerde kandidaten konden
daardoor simpelweg hun financiering niet
rond kÍijgen. En van het te verwachte woon-
lastenvoordeel bleef aanzierÍijk minder over.

Van Kralingen naar RotteÍdam
Gevolg lan alle problemen bijelkaar was dat
het animo in Kmlingen voor het Usclubterein
drastisch daalde. Circa 35 van de 120 ent}lou-
siaste lkalingers bleven over en betaalde de
250 gulden voor het lidmaatschap van de ko-
persvereniging.
Het bestuuÍ !?n de kopersvereniging werd uit-
eindelijk zelfs gedwongen om het wervinSsge-
bied te vemrimen: van lGalingen rLaar heel
Rotterdam. In december, met de aanbeste-
ding en de eelste paal in het verschiet, ltil
men namelijk alle woningen verkocht hebben
om verdere risico's uit te sluiten. Die risico's
zijn overigers ingedamd doordat het GWR be-
reid is eventueel een deel van niet verkochte,
of wijkomende woningerL als woningwetwo-
ning te verhuren. Zover zal het volgens de ko-
persvereniging, die zich door alle problemen
heeft heen geworsteld, ook weer niet komen.
De kwaliteit van de stadsvilla's È nametjk
groot en kenmerkt zich door ruime en flexibe-
Ie plattegïonden en een grote keuzewijheid
in het afwerkingsnivo. Tezamen met de mooie
Iokatie zal er volgens de kopersvereniging
dan ook voldoende belanSstelling in RotteÍ-
dam voor de nog rrije woningen zijn.
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BOIJWEN IN DE MARKTSECTOR
ln de nota Vehieuwins vdn de Stadsvemieuwin8' wordt het bouwen in de maÀtse(or (leeí: premie.
koop) 8ezien als middel tot meer woonmilieudiffer€ntjatie. Kort daarop, in 1989, versch€€n de eest€
nota marktse.tor \daarin de beter€ lokatje. in de stad§€mieuwin8s8€bieden werden aangew€zen
voor de markt Uit de in 1990 v€rschenen voortganSsrapportaSe 'Markts€ctor in stadsvemi€uwin8s8€-
bieden'blijkt dat op ve€l l/"an deze lokaties bouwen voor d€ maÍkt niet ran de 8Íond komL Voor-
naamste oorzaak is dat makelaas en b€leggers voomamelijk Seihter€ss€eÍd zÍn als er sprake is van
een aantrekl€lijke winstÍrar8€ en een Sering risico. Dit heeft tot 8€volg prEnie-koop altijd de maxi-
maal toelaatbar€ srichtinSskosten bedraagt en de kwaliteit veelal laSer is dan sociale wonin8bouw.
Tezamen met de hose rentBtand, waardooÍ het vooÍ !€le kandidaten niet moSelijk is or! de financie-
ring rond te krijsen, wordt het risico dan \.oor veel b€le88ers en aan emers te grooc weiniS winst of
weiniS belanSstellinS. Vaak worden in stadsvemieuwingsg€bieden de lontiaenten dan ook t€ru88e-
8even. Reden waarom de StuurSÍoep enige tijd geleden akl@rd È 8e8aan om woningbouwcorpoE-
tjes de moSelijkheid te bieden om in deze marktsector pmjecten te ontwildcl€n.

HET WYLT
Uit XElinaen lomt en ander verhaal over bouwen in de markts€ctor. De twee in de nota markts€c-
tor seno€mde lokaties (Adamo en Stormhoek) stoten daar op ve.zet. ZÍ werden 8Ézien als 8€schikte
lokatie! vooÍ sociale woninSbouw t.b.v. ouderEn. Uiteindelijk 8in8 de Stuurgro€p Stadsvemieuwinr
akkoord met tw€€ akematieve lokaties, Seopperd Kralingen zell te weten tambertusstaat en h€t zo,
8€naamde WYL7. De woningbouw op het WYLT vindt plaats binnen de Pr€mi€ A-koopregelinS De
stichtinSskost€n in dez€ r€8elin8 mo8en niet meer dan J 142.0oo,- bedragen. D€ pr€mi€ is afhanke,
lijk \an het inkomen en bedràagt huinaal J 41.000,-. Het unieke aan het WYLT is dat gekozeí is
voor'bouwen in eiSen b€hee1. Het projekt, dat in 1992 gebouwd zalworden, mo€st tijdens haaront-
wikteling echter de nodise tegenElleN incass€ren.
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Kort nieuws

Ria Meyerink

Met het oog op de to€komst
speuren Jules en Rien naar ande-
re SeldschieteÉ binnen de ge-
meente. Het huidige budget - er
is weer een toezeSginS van drie
ton op jaarbasis - is toereikend
maar wordt waaÍschijnlijk niet
tot iD het oneindige verstrekt.
De6ondanks zijn de verwachtin-
8en hooS Sespannen. Jules en
Rien denken dat veel or8anisaties
Spirit in huis gaan halen.'T{et
Saat om overheidsinformatie en
die is gratiJ', verklaart Rien. "De
gebruiker betaalt alle€n de appa-
ratuur. Een tv-scherm met toet-
senbord komt op rond de 1500

Sulden. Iemand met een personal
computer is Soedkoper uit. Een
modem kost on8eveer 200 8ul-
den. Het raadplegen van spirit
Sebeurt via een telefoonaanslui-
ting tegen de basis-tarieven vln
de P'I'T. Geen commercie dus."
De eeNte Spiric8olf is inmiddels
over de stad gespoeld. Op Rotter-
dam-Zuid staan terminals in
wijkgebouwen van bewonersor-
ganisaties en club- en buunhuis-
werk. Eind dir jaar vindt daar
een evaluatie plaats met de 8e-
bruikers. verder loopt er een ini-
tiatief om in Rotterdam-west
Spirit te introduceren. Tevens
staan eí informatiezuilen op het
Stadhuisplein, in het Hulp- en tn-
forma tiecenorm en het Voorlich-
tinSscentnrm Het Nieuwe Rotter-
dam, Daar kan men met een
vereenvoudigd toetsenbord en
een beeldscherm in Spirit 'blade-
ren'. Informatie inwinnen vanuit
een luie stoel in de huiskamer is
ook mogelijk. In augustus start in
HooSvliet eeo expedment om
Spirit via het kabelnet aan te le-

Aad van der Graaf

Tussen-
stop in
Rotterdam

Oobouw-
wèrk in
korte broek

Van Botswana naar Ghana, via
Rotterdam. Ria Meyerink, inmid-
dels 29, zette in 1988 een (voor-
lopiS?) punt achter haar carrière
als opbouwwerkter in Rotter-
dam, waar ze achtereenvolgens
in Oud-Mathenesse en SpanSen
werkte. Ze liet zich via de SNV
uitzenden naar Botswana C'Daar
zat Koos, m'n 8ozer, ook"). Tot
begin van dit jaar werkte ze daar
als regionaal cctirdinatrice trij de
Young Women Christian Associa-
tion (YWCA). "EiSenlijk ook op-
bouwwerk. Ik ondersteunde
wouwenSroepen in dorpjes in
het opzetten l?n bakkerijen,
naaiateliers, groentetuinen en
andere kleinschalige werkgele-
Senheidsprojekten. Maar ook
scholing in boekhouding, ge-
zondheidsleer en andere zaken
waren onderdeel van m'n werk."
Na drie jaar - nam onlangs
haar ingewerkte counterpa6 af-
komstig uit het land zelf, het
werk over. Ria en haar gozer
maakte een tussenstop in Rotter-
dam: 'In een recordtijd, het was
eigenlijk veel te krap, hebben we
iedereen en alles weer gezien en

Sesproken. We vertrekken nu
naar Ghana. Kom heeft daar
nieuw werk 8ekre8en. Ik hoop
daar een baan in de gezond-
heidszorS te vinden. Nee, we blij-
ven niet altijd in de derde wereld
werken. tk denk dat dit de laatste
uitzending is. Misschien kom ik
nog vreleens teruS bij het fuo.
Hé...doe iedereen de groeten en
tor 1994."
Johan Janssenc

Daar hebben we nou de hele
maand op gewachd', zegt Ben
Dubbeldam, opbouwwerker in
Iombardije, als de zon door-
breekt. Te!Íeden zit hij voor de

Srote teDt die midden in de wijk
is opgezet. vandaar uit is de hele
maand mei een sEaatshow

SepreseDteerd met als doel ttewo-
ners meer te beaekken bij het
wijkwerk. "Opbouwwerk in kone
broel! no€mden we het zelf', al-
dus Dubbeldam. "Naar buiten
8aan, de mensen opzoeken in
plaats van binnen blijven
afwachten totdat er iemand
komt.'r
Steeds maar vergaderen, vaak
met dezelfde mensen en meestal
dezelfde verhalen: I-ombardije,
behorend tot de Zuidelijke Tuin-
steden, wilde weleens wat an-
ders. 'Er moest een frisse wind
door de bewonerrcrganisa tie
gaan waaien. we moesten met
andere mensen in contact ko-
men. Van de 16,000 inwoners
waren er slechts 100 actief bij de
bewonersorganisatie. De rest
kwam niet bij ons over de vloer,
daar hoorden we niets van, Dan
kun je poniekgesprekken gaan
houden, maar we wilden ook
uat 'fun' in de wijk brengen.
vandaar de straatshow waaÍmee
we vier weken lanS door de wijk
zijn getrokken." Paul Claassen
van de stichtinS De Tend en
Dede{rganisator van de sEaats-
how l1llt aan: "\y'an de Zuidelijke
Tuinsteden heeft men alrijd het
idee dat het hier wel Soed gaat.
Toch moet ook hier heel wat
gebeuren op het gebied van wo-
ningverbeterinS en behe€r. tDm-
bardije zit met de andere tuinste-
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Spirit werkt
Begin dit jaar was het informatie-
systeem Spirit operationeel, ruim
een jaar nadat het Rio daanoe de
aanzet had Segeven. De gedachte
achter Spirit, afkortin8 van Ste-
delijk Publiek Informatie Rotter-
dam ir Telematicaverband, is om
het beSrip telematica te introdu-
ceren bij de doorsnee burger. Be-
drijfsleven en overheidsinstanties
raken bijna als vanzelf ermee
verEouwd om informatie uit te
wisselen met de combinatie van
telefoon en computer.
De uiwoering van Spirit is onder-
gebíacht bij het Project Innova-
tiebevordering RonerdaÍn (PIR).
Het PIR voerde ook het overleg
met levemnciers van informatie
over de reSio Rotterdam. De da-

8elijkse organisatie rond spirit is
een tweemanszaak. Jules van
Cleeff, sociaal-cultureel werker
van beroep, demonsueert Spirit
en begeleidt de gebruikers. Rien
Wertheim, fu ll-time projectrnede-
werker, onderhoudt de techniek
van het systeem.
De centale Spirit-computer aan
de weste6inSel wordt Sevoed
door een scala van instanties en
organisaties. Een greep: het Ar-
beidsbureau Rofterdam, het Ste-
delijk Buro Ander werlq het uit-
zendbureau Start, de Dienst
Onderwijs, de Dienst Wonen
(voorheen Woonruimtezaken),
de afdeling Milieubeleid van ce-
meentewerken, de FIRA (federa-
tie van het instituut (soci-
aal)Raadslieden), het Hulp- en
Informatiecentrum, de Gemeen-
tebiblio6eek, de Yw en het zo-

Senaamde Netwerk-Zuid. De
keuze op onderwerp is daardoor
enorm divers: vacaturebank, in-
formatie over uitgaan en evene-
menten, informatie over milieu-
zaken, een waagbaak met
inlichtinSen over uitkerinSen,
huursubsidies, belastinSen en
studiefinanciering, een overzicht
van scholen in basis-, voortgezet
en speciaal onderwijs. 'spirit
bundelt bestaande informatie",
licht Jules toe. 'Maar het aanleg-
gen van b€standen gebeurt niet
automatisch. Iedere deelnemer
voert zijn gegevens in en houdt
die ook up-to{ate." Rien rult
aan: "Wij geven alleen advies
over de manier van invoeren. Op
Rotterdam-Zuid is een netwerk
opSezet om een lijst samen te
stellen met activiteiten in het
welzijnswerk. Daarvoor moeten
de wijken zelf aan de slag. De
kettinS is dus zo sterk als de
zwakste schakel."

\



markt? Open inschrijving wil
ehter no8 niet zeSgen dat het
schaarste probleem is opgelost.
Er zijn te weinig goede en bereik-
bare woningen. In het bÍzonder
geldt dat vooÍ grote woningen
met vier of meer kameÍs en voor
lifi- en sewicewoningen. Voor
deze cateSorieën woningen is
een urgentie nodiS om verzekerd
te zÍn van een wonin8 binnen
een termijn van enkele jaÍen. Het
is eenvoudiS om te voorspellen
dat de open markt bij deze
§chaarse woninSen voor de min-
der draagkachtigen en minder
assertieven problemen zal ople-
veren. De produktie van de ko-
mende jaren zal dez€ schaarste
niet kuonen oplodsen.
Een rechtvaardiSe verdelinS blijft
dus noodzakelijk. De overheid
lÍag Srote Sroepen 'urSenteo'
niet verdoezelen door ze niet
meer 'ur8ent' te noemen.
Irene Mobach

Ben llubbeldam
op pad gaan om een corporatie
te vinden met een geschikt en be-
schikbaar aanM. De corpora-
ties hebben de plicht om iede-
rL'en in te schrijven en informatie
te geven over de mogelijkheden
om in Rotterdam aan eeD wo-
ning te komen.

Urgent worden is in het nieuwe
s)§te€m minder voordeliS dan in
het huidiSe. Rotterdam wordt
verdeeld in 6 stadsdelen, Je kunt
wel een wijkwens opSeven maar
zolang een aanbiedinS in hetzelf-
de stadsdeel ligt, wordt deze als
'passend' beschouwd. Een twee-
de weigering van een 'passende'
woninS levert verlies van urSen-
tie op.
De kwaliteit van de woning is
zelden een geldige reden om te
weigeren. Als er maar sanitair en
een keuken in zil is de woning
van voldoende kwaliteit. Tenzï
de woninS leidt tot meer dan 250
gulden huursubsidie peÍ maand,
is er geen SeldiSe reden om een
aanbiedinS te weigeren. veel
minder mensen zullen urgent
worden. Het huidige systeem
kent de mogelijkleid via wacht-
tijdpunten urSent te worden. In
het RUS zullen alleen zeer emsti-
ge gevallen (direct) urSent kun-
nen worden. Met z'n drieën op
een l-kamerwoning wonen is

niet urgent zielig genoeg. Op je
zeventigste op een derde verdie-
pinS wonen, levert in tegenstel-
ling (ot het huidise syste€m,
nooit een ur8entie op. Tenzij er
sprake is lan een ernstige ziekte.
Medische indicatie 5 leverr wel
een ur8entie op, maar dit zijn
weer de zeer emstige gelallen.
Het lijkt erop dat het ook niet
meer zo belangrijk is om urgent
te worden. Er is immers een open

Westwijken-
congresden op het mndje. Als je de za-

ken nu niet aanpakl uorden het
de verpauperde wijken lan de
toekomst. celukkig beSint bij de
gemeente dat bes€f te ontstaan,
red€n te meer om in de wijb
maar ook daarbuiten, aandacht
te rragen voor de toekomst van
de wijk en mensen emp te or-
ganiseren."
Beide doelen, 'fun' en organisa-
tie, werden met de stÍaatrhow
bereikt. Dubbeldarn: 'we hebben
van alles rondom en in de tent
georSaniseerd. Een wel-
zijnsmarkt, kinderdaSen, ouder-
endagen, eetrniddagen, feesten,
noem het maar op. Verder zaten
er het onderhoudsburmu lran de
corporatie en de mensen van de
wijkonderhoudsploeS om meteen
allerlei klachten te noteren. ook
was er bingo, norrnaal gesproken
geen activiteit van ons, maar wel
iets waarmee je we€r heel andere
mensen hreikt. Die dan toch
door zo'n tent lopen en pikken
ook iets op van wat een bewo-
nersorganisatie is. "Daamaast
hebben we buurtbijeenkomsten
georganiseerd waarop mensen in
groepjes konden praten over
ondeÍweÍpen als woonomSeving,
sociale veiliSheid en dergelijke.
Die avonden waren erg geslaagd,

z€ kenden een hoSe opkomst.
Het resultaat daarvan is dat er
nu in alle complexen bewoners-
commissies zijn opSericht. Met
vergaderingen in het wijkgebouw
hadden we dit resultaat niet be-
rcikt. Daar Saan de mensen niet
zo snel naar to€. zeker 's avonds
niet. Terwijl ze nu zo de deur uit
en de tent in konden stappen.'
"Met zo'n spektakel moet je als
bewonersorganisatie met de bil
len bloot gegaan. voor het her-
zelfde Seld 8a je giSantisch op je

bek. Dat is geluLkig niet Sebeurd.
Er zijn bewonersgroepen opge-
zet, we hebben nieuwe Seluiden
8ehoord die we nu naar de amb-
tenaten kunnen vertalen. En we
zijn verdomd veel wijzer tewor-
den over hoe mensen over hun
wijk denken. we hopen met al
deze resultaten ons voordeel te
doen in de ontwikkelinS van een
toekomstplan voor de Iombardije
in het kader van de zuidelijke
Tuinsteden."
Yvorure Koop

Nieuwe rus
TeSelik met de reorganisatie van
de DRos wordt een nieuw Rot-
terdams Urgentie SysteeÍn (RUs)
ontworpen. De voor§tellen pas-

sen in de lijnen die uitSezet zïn
in het VolkshuisvestinSsplan.
Kenmerkend voor dit plan is een
terugtredende overheid die taken
overdraagl aan de corporaties,
en op afstand stuurt via presta-
tie-afspraken en eventuele sanc-
ties. In september zal er een be-
slissing over voorstellen voor het
nieuwe systeem Senomen wor-
den. Kort samenSemt houden
deze Rus-voor:stellen in:

* Minder woningzoekenden wor-
den urSent. Hun keuzelrijheid
wordt drastisch ingeperkt. ze
krijSen wel een Sarantie dat ze 1

of 2 aanbiedingen krijgen binnen
een halfjaar tot een jaar.

' Stadsvemieuwingskandidaten
worden geherhuiwest door cor-
poratie§. Zij worden dus niet
meer urSent.r De overi8e woninSen worden
toeSewezen op de bpen' markt.
De woningzoekende moet actief

Zo'n 150 mensen trokken 14 en
lS mei naar wijkgebouw Pier 80
in Bospolder/Tussendijken om
deel te nemen aan een congres
dat door het Rio was Seorga-
niseerd over wij kbeleidsplannen.
Het conSres volgde op een inten-
sieve heroriëntatie van de bewo-
nersorganisaties in Rotterdam
west mer als belanSrijke 8e8e-
vens de staSnatie van de stads-
vemieuwing, de vemnderinS !'an
de stadsvemieuwingsorganisatie
en de ontwikkelinS naar beheer.
In werkSroepen werden cases be-
sproken uit Breda en schiemond,
oleanderbuurt en Busken Huet-
straal Oude Westen en Oude
Noorden. Een voorbeeld van een
wijkbeleidsplan werd geschest
door Hans Thoolen, projektleider
bij de gemeente Breda. Daar-
naast werden lezinSen SeSeven
door verteSenwoordigers van
woningbouwcorpomties (Adri
van Grinsven, Patrimonium, Jo-
han westra, GWR), de beheer-
organisatie i.o. voor west (Ineke
Bakker), deelgemeente (Dick van
Dongen, voorzitter van deelSe-
meente Overschie) en Gerard de
(eijn (projectbureau sociale ver-
nieuwinS). In au81lstus is het
verslaS met de tekten van de le-
zin8en beschikbaar. In vervol8
op het congres zal het fuo in sa-

menwerking met de
bewonersorSanisaties in west
een bijdraSe leveren aan het ont-
wikkelen van een beheer-orSani-
satie in West.

Anlle van Veener
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Aa:n het werk
Pe$e op, bovaiijf bloot.. ...het àt er sl profasioneel uit. Alleen ile nal]wlettand
toekijkende'meestef verrsodt dat de metselaar nog in de leer is. Leerllngbouw-
plaatsen, Rotterdam h$t er, net zoals Ridd*kerk (foto), al eruaringmee en kan
er weer za inrichten. Een zínvolle koppelíng van 'Leren' en 'werken', b<stemd voor
zoekende jongeren- Evqt ile architect en de aannemer príkkelen en dat aanwa-
gen bij de DRos...-.sorry, de dipnst Stedebouw en Volkhuisvatíng.
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