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80 Opzoomerzegels uitgereikt

Op zaterdag 20 november
werden in Odeon opnieuw 80
Opzoomerzegels uitgereikt.
Deze keer voÍrd de uitreiking
plaats door gemeenteraadsle-

den in een bomvolle zaal in
het Oude Westen die voor de
gelegenheid in het geel was
gestoken. Rien Kroon en zijn
Variété-orkest zorgden voor
de goede toon-
Er zijn op het moment in to-
taal ruim 200 zegels uitge-
reikl In maat volgt nog een

ronde. Door het COS (Cen-

trum voor ondezoek en sta-

tistiek) is een onderzoekje
gedaan naar Premie op actie
(Verzilverde zegels, COS,
november 1993). Bewoners
blijken enthousiast. Stads-

breed is men van mening dat
de actie geslaagd is. Er wordt
een rappoÍcij fer 8.5 gege-
ven. De iÍritiatiefnemers doen
veel pogingen meer mensen
bij de actie te betrekken,
maar toch vindt bijna de helft
het aantal deelneme$ tegen-
vallen. Veertig 7o van de Op-
zoome$traten heeft een brief
of uitnodiging verstuurd voor
een sÍaatvergadering om
over de besteding van de ze-
gel te beslissen, 20 70 gaat de

woningen langs. 'Slechts en-
kelen latel het over aan de

opbouwwerker of de bewo-
ne$organisatie'. De keuze-
mogelijkheden voor beste-

fuu fi-oor je [Let eefls t)arl eeru arlíer

Ëen nood of een deugd?
De gemeenteraad heefl de gemeentebegroting voor 1994 vastge-
steld. Als we de kranÍen mogen geloven was de beLangijkste vraag
of de Kunsthal nou een miljoen zou ktijgen, ofde helJi. Wat de
kranten wat minder heeJi gehaald ís de vaststellinq yan het Plan
van Aanpak voor het intensief beheer. 20 míljoen gulden voor vier
jaar. Misschien heeft het de krunten níet gehaald omdat d.e Raad
heÍ over die inzet hartgrondig eens was.

ln het begin van dít jaar zag het er nog beroerd uit met de yoort-
gang van de stadsvemieuwing. Financiële tege yallers, Rijksbezui-
nigíngen, een dreígende teruggang ín produktie van 35 Ío, voor
sommige wijken zelfs 65Ío. Een halfjaar lang werd er met bewo-
ners, buurtorganisaties, professionals en deelgemeenten gepraaÍ
over deze sombere vooruitzichten. Tijdens díe discussies looam de
projectleíder Socíale Vemieuwing met het idee om'yan de nood
een deugd' te maken: uet mínder geld toch minstens evenveel, en

liefst méér, te doen aan de leeÍbaarheid ran de Rottetdamse sÍads-
wijken. 'intensief beheer' werden die 'noodmaatregelen' genoemd.
Toen later bleek dat het geld yoor de traditionele stadsvemieuwing
toch mínder dramatísch lou terug-lopen dan $)e eerst dachten, yta-

ren de noodmaatregelen yan de baan. En dus ook het intensíeÍ be-
heer - leek het.

De PvdA-fractie had van díe stadsgesprekke opgestoken dat het
intensief beheer een prima middel is om beheer, stadsyernieweing
en sociale wmíeuwing aan elkaar te knopen. Niet als noodnaate-
gel, maar als extra verniewíng Nan de stadsvemieuwing. Boven-
dien zou intensieíbeheer werk betekenen voor mensen die op de ge-
wone arbeidsmarkt weinig kansen meer maken. Vandaar dat we bij
de behandeling tan het Bowr en Inyesteringsprogramma 1994-96
aan het College vroegen om werk Íe maken van het inÍensiefbe-
heer. Concreet vroeg de motie-van Míddelkoop d.rie dingen:
- een 'etalage' met de aanbiedingen tan alle gemeentelijke bedríj-
ven en diensren. vggrlien van een prij\Aoortje en een schattinB van
de esir ra rve rkge I e genh ei d :
- een 'boodschappenlijst' van de deelgemeenten, beheer en bewo-
nersorBclnisatíes, net daarop de maatregelen die heÍ meeste soe-

laas zouden geven aan de probLemen ín hun wijk;
- het geLdbedrag waanoor de 'kopers' hun boodschappen uit fu
eÍalage mochte halen.
Er zijn nories die langer op ui»oering moctctl wachtc4. Dc rtotic-
van Middelkoop it binnen een halfjaar voorbepldtg uitgevoerll. Be

Bin november tas et een etalage ingericht m?! cpn kp r oan \mokp
lijke produkten: ett,a pleinbeheerderr van de DRR. acti?[ aan-
schrijvingsbeleid von BoWoTo. ertra onderhoud vafi pla t:oenen
en \lrdotrneubilair door Gelnecntcverkc . e\tru vpcBdiensten van

de ROTEB. extra ba cnpoolers yoor de WO P s. Doarnoay een

concrete boodschappenlijsÍ: actiet e aanschrijvíng in Bergpolder,
1, nieuwe speelplekken in Kralirge , meer parÍículiere woningverbe-

teritlg in Charloís en Carnisse, veegploegen voor Bloemhof, een
w íj konnt i kke lin gs - maat s c happij vo o r Oud M athene s s e, e nzot o o rt.
Een boodschappenlijst van ruim 53 miljoen gulden. De klanten
hadden zelf 31 miljoen: 19 miljoen gulden ruoesÍ 'op rekeníng'.
Het College wíl die ontbrekende 20 miljoen de komende jaren bij-
passen. In de jaren 1991 97 kunnen de deelgeneenten hun 'bood-

schappen' doen in de gemeentelijke winkel tan het intensief be-

heer. De gemeenteraad is met díe voorgenomen í testeing zonder
veel omhaal accoord gegaary al gaat het om uiÍgaven in de rolgen
de raadsperiode. De volgende raad hoeft Tich in elk gernl niet
meer af te vragen of íntensief beheer een nood of een deugcl is.
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ding van de zegel vindt men
ruim, maar sommigen hadden
liever geld gezien ('zelf pro

dukt goedkoper neergezet').
Veel straten vroegen en ke-
gen ondersteuning door het
buurtwerk of wijkbeheer.
Over die steun is men zeer te
vrcdel. Men zegt dat de so-
ciale same[ha[g in de straat
verbeterd is (bijna de helft
heeft meer mensen leren ken-
nen). 'De algemene indruk is

zéér positief' aldus het rap-
port, 'meer mensen betrekken
blijft echter een aandachts-
punt'.
Ook de ambtenaren zijn posi-
tief. Hun rapportcijfer is een

7. Van de 64 verzilverde ze-
gels zijn de meeste ingewis-
seld bii Gemeentewerken
(31), gevolgd door GEB (16)
en DRR (9). Een klein aantal
zegels werd besteed bij Ge-
meentepolitie, ROTEB, CBK
en Volkstheater. Vaak werd
meer geleverd dan f3000,
die de zegel waard is. Andere
conclusie is dat weinig con-
tacten gelegd zij n met'nieu-
we' bewoners. 'Bij het verzil-
veren van zegels zijn vooma
melijk reeds actieve bewo-
ners en wijkkaders betrok-
ken'. Het projectbureau So-
ciale Vernieuwing wil na 28

mei het initiatief voor Premie
op actie overdragen aan de

deelgemeenten.

Peter Aubefi
OactievoorzitterP A-Rofie on)

erik lindenburg


