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in de Burgenaalvan het

stadhuis het debat

stÍat€n aan h€tWooÍd

plaats. Dit debat vond

plaats in de reek van der-

tien Rottardamse Dialogen

2009, Het debat zelf was de

afronding van het proi€ct

straatdialogen, Afionding,

niet aÍsluiting.

Tweèronden

De I17 stÍaatd ialogen -zoals ze

vanaÍ najaar 2008 tot aan dezo-

mervan 2009 hebben plaatsge-

vonden-zijn te bes(houwen ak

een grootschalige proefhemihq

en het slotdebat als de open-

bare evaluatie daarvan. Hoe

waren de straatdialogen beval

len?Vonden de deelnemerr het

nuttig? Daaroverging het eeíste

deelvan de avond. Het tweede

deel betrof de eigenlijke reden

om zulke ge5pÍekken tevoeren:

nabuurs(hap.wantwat in al

die dialogen op het spelstàat is

de vràag hoe straatbewoners,

buren, met elkaaromgaan - en

om willen gaan. Hoe tl05e'wil-

len ze met elkaar omgàan, waar

wàk€n ze voor? Als er kindeÍen

in de 5traat zijn, fie mag erdan

over ze moederen? Hangen et

iongeren rond, wie bekommert

zi(h om hen?

Ditvelslag

Dit is hetverslag van het

slotdebat. Het verslag wordt

aanqevuld met tweecommen-

taren op de bijeenkom5t, een

voorbeeld van een straàtdiàloog

en enkele ciÍers en íeiten over

de straatdialoqen.
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verslag

Straten aan het woord
"l{ormaal zijn we veel spontaner, hoor!" Enkele deelnemers aan het slotdebat van de straatdialo'

gen op 27 olrtober 2009 zijn zichtbaar onder de indruk. l{iet alleen van de imponerende Burgerzaal

in het Rotterdamse stadhuis, maar ook van het grote publielt, waaronder speciale gasten als

minister Guusje ter Horst en wethouder Rik Grashoff. Methormaal'bedoelen ze een meer infor-

mele bijeenkomst in hun eigen straat oÍ buurt. Toch zijn et ook in de Burgerzaal bewoners die als

overtuigende debaters achtet de mi<rofoon staan.

[4et het slotdebat worden de 117 Rotter-

damse stlaatdialogen die ditjaar hebben

plaatsqevonden, stijlvol aígetloten. Er zijn

ongeveer zestig inwoneís aanwezig uitzes

Roft èrdamse deelgemeenten: charlois,

Delfshaven, Feijenoord, Hoogvliet, Noord

en lJsselmonde. ZU zitten midden in dezaal

aan feestelÍk gedekte tafels, De restvan het

gezelschap zit er in een ring omheen.Voorde

verandering mogen politici, bestuurders en

professionak niet hun mening geven.Ziizijn

erom te luisteren naar de bewoners,vragen

te stellen en inspiratie opte doen.

Hoe spÍeekje (harlois uit?

Tussen de gangen van het diner doorwordt

ergedebatteerd aan de hand vàn stéllingen.

De gespreksleiders zijn: Rocky Tuhuteru,

bekend radio- en tv-presentàtor, en Wilma

Gillis-Burleson, bestuuíderen in 1997 zwarte

zakenvrouw van hetiàar. De gespreksleiders

zorgen vooreen prettige sÍeer en stellen

de deelnemers zoveel mogelijk op hun

gemak. Datze geen van beiden weten hoe

je'Charlois'uit moet spreken, leidt tot enige

hila riteit. l\4aar het wordt ze onmiddellUk

verqeven. Guusjeter Horst oogst even later

des te meerapplaus, als ze de naam van de

deelgèmeente wel goed uit5preekt.

0p zh Rotterdams

wethouder Grashoff van Participatie en Cul-

tuur heet iederèèn welkom. Hij is ertrots op

dat hetwoord Opzoomeren, afkomstig van

de Rotterdamse Opzoomerstraat waaí het

allemaal begon, zelfs de dikkeVan Dale heeft

gehaald."Rotterdam isde stad met het meest

fijnmazige netwerk van bewonersinitiatieven

op straatniveau,' aldus de wethouder.'Rot-

terdam is ookeen veelkleurige stad met 170

nationaliteiten. Bègrip is niet àltijd vanzelf-

sprekend. Een goed gesprek is belangrijk. Dàt

kan beleeíd en aardig en 5oms iets mindeÍ

beleefd en aàrdig. Op z'n Rotterdamsl

Handv€st burgers(hap

Daarna stapt ministerTer Horst van Bin-

nenlandse Zaken het podium op. De minister

heeft die middaq in Charlois ervarinq opge-

daan m€t Rotterdammers in dialoog.

Erwordt een filmpjegetoond van die gele-

genhèid. De minister spreekt haarwaarde-

ting uitvoot mensen die zich inzetten voor

hun straat. "lk heb veel bewondering voor

mensen als u die niet alleen klagen en om de

problemen heen lopen, maardie aanpak-

ken.lkvind het belanqrijk dat mensen elkaar

groeten en leren kennen en elkaar niet de

ruq toekeren ak er(onflicten zijni'

ln het kabinetsakkoord is de regering over-

eengekomen dat eí een handvestverant-

woord burgerschap moet komen.Ter Horst

vertaalt verantwoord burgerschap al5 volgtl

"lvlet elkaar besprekèn wàtje vàn elkaar

verwa(ht. Eijvoorbeeld a15 het gaatover

hondenpoep. Wat vinden we acceptabelen

wèlke veràntwoordelijkheid nemen we?'
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De ministerwilvan het handvest geen

boekje maken, maar een kàlender met èen

motto voor elke week. "We willen in heel

Nederland gesprekken orgànisèren, zoals

hiervanavond. De motto's moeten uitdie

gesprekken voortkomen. De kalendeí woÍdt

gedruk in één miljoen exemplaren.'

overigens gelooft de minister eÍ niet in dat

jevoor heelNederland op kunt schrUven

wat verantwoord burgerschap is. De situatie

verschilt perstraat. Zí heeftvetrouwen in

de dialooq.

llam de oude, opbouww.tk r lfuÍing.n Oootttijk:

Voat mi gingvonavond vaarcl

avet het vieren van succes.De

ministet kont metze pnten en

daat grceien bewonefivan. Zij

zijn debasisvan de straot en je

maet ze de woarcíeing geven

die zevedienen vonovand i5 et

voat de vetundeing eens echt

noat ze geluisterd

Stemmen verloopt perf€(t
Na het hooÍdgerecht is hettijd voorde

rtellingen die in twee rondes aan de orde ko-

men. Een panelvan bewoners gaat in debat.

AÍwisselend komen voor- en tegenstanders

van de stelling aan het woord, waarna er ge-

stemd woídt.ledereen heeft een stemkastje

voor zich op tafel liggen.Technisch verloopt

het allemaàlpeíÍect. Steeds verschijnt de uit-

slag na enkele seconden op grote schermen

die op diverse plaatsen in de Burgerzaalzijn

opgesteld.

[eÍste Íonde over de stÍaatdialo0g

De eerste ronde gaat over het nutvàn straat-

diàlogen,aan de hand van drie stellingen. De

Íonde woídt inqeleid meteen filmpje waarin

getoond woídtwateen straatdialoog is. Het

filmpje begintmet twee bewoonsters die en-

thousia5tzijn vooreen 5traatdialoog en die

vetvolgens i'Hebbie efíe L va n deurtot deur

gaan om mensen uitte nodigen. Het ideale

aantal deelnemers aan zo'n dialoog istwaalí

zU gaan één totanderhalfuur metelkaar in

gesprek.ln hetfilmpie gaatde dialoog over

kinderen die lawaaimàken en te laat op

straat speleh. Doelis elkaarte leren kennen,

te luisteren naar elkaaren niet te

discus5iëren, overeenkomsten en verschillen

vastte stellen en zo mogelijk afspra ken te

maken.ln het filmpje spreken de deelnemeís

uiteindelUk àí dat de kinderen tot 10 uur's

avonds op straat mogen spelen en dat ze

elkaar daarop aan mogen spreken.

'Dewàarde van de 5tíaatdialoog is dat

mensen zich uitspreken. Soms voorde eerste

keer. Daa rdoor ontstaat beg rip," zegt ca rlos

Gonealves, dagelijks bestuurder in DelÍsha-

ven, in het filmpje.

Í!'lartha vindt dat hette moeilijk is om jon-

qeren aan tafelte krijgen, .longeren zijn niet

geinteres5eerd, zitten voornamelijk onderuit

en ziin met hun mobielin deweerJongeren

hebben alleen maar praatjes en geen respect

voor anderen,

Volgens Ria kunje de interesse vanjongeren

bestwekken. Je moet ze alleen niet met een

brieie benaderen, maar via mensen die al

contact met ze hebben, zoal5 iongerenwer

kers. Respect krijgje door de manierwaàrop

je ze benàderten door de spelíegels van de

dialoog goed uit te leggen.

I\4ía gaat er tegenin. longeren moeten maaÍ

apanaan tafel. ze hebben immers een

andere instelling dan volwassenen en ook

nog hun eigen taal, de straàttaà|. Welvindt ze

datjejongeren respectvol moetbenaderen,

bijvoorbeeld door ze te groeten. Zo creëerje

respect.

Eerste rondeBijelke dialoog moeten iongeren aan tafel

Eens

Oneens

Geen mening

anders

anders

anders

73,30/o

26,70k

59,1o/o

39,40/o

1,50/o

politiek/bestuur

politieldbestuur

66,40k

29,1%

4,5Vo

Uitgesplitst:

Uitgesplitst:

Uitgesplitst:

bewoners 78,6%

bewonèrs 143%

bewoners 7,1olo
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Stelling overiongeren

De eerste stelling luidt Bijelke dialoog

moeten jongeren aan tafel.

Het panelbestaat uit twèe voor- èn twee

tegenstandeís. Dezen geven niet hun eigen

mening, maar voeren aan watvoorrespec-

tievelijktegendestelling plèit.Devooístan-

ders zijn Ria Vliegenthart en Lisette Halve.

De tegenstandeÍs zín Mia Cuíielen Martha

Addens.

Lisette stelt dat sommigejongeren proble-

men veroozaken, maàrdàtje best metze ih

gesprek kunt gaan, Je moet wel naàr ze toe.

Desnoods zetje de diàloogtafelop straat.

Bekijkwat hun problemen zrn en doe daar

dan wat aan.

De zaal ÍeageeÍt

De deelnemers in dezàal krrgen de gelegen-

heid te reageÍen. Een bewoner uit Nooíd

heeft bezwaar tegen het woordje'moeteni

Dat maakt het gedwongen en zo 5chiet het

niet op. Eeh vrouw uit Hoogvliet steltdatje

b, de ouders moet beginnen en datjejon-

gereh bestàah kunt spreken als ze een blikje

op stràat gooien. Een víouw uit ljsselmonde

zegt dat volwassenen andeís tegenjongeren

aan moeten kijken:'Ze pakken niet allemaal

je tas af."lemand anders stelt dat de ene



groep welen de andere niet aanspreekbaar is

en dat het wenselijkis om hetjongerenwerk

erbij te betrekken. lema nd uit het Rotte-

kwàrtierzegt dat het heelbelangrijk is om

jongeren overalbij te betrekken. Natuurlijk

hebben oude15verantwoordeliikheid,maàr

als hun kinderen een jaar oftwintig zijn, dan

kunnen ze niet veel meer doen.

Opvallend is dat een grote meerdeíheid van

bewoners, politicien bestu urders voor-

standeÍ k vanjongeren aan tafel, terwijlde

profesiionals welin meerderheid voor zrn,

maar ertoch gemiddeld duidelijk minder

fiducie in hebben.

Stelling overvrijuit praten

De tweede stelling luidtr Alles watje zegt,

kan morgen tegen je gebruikt worden.

Ria en Lisette verded igen de stelling- Je

praat niet echt vfliui!want morgen kunje er

mee om je oren geslagen worden. Hetgaat

om vertrouwen. AIsje mensen één op één

spíeekt, hoefje minder bang tezijn voorde

gevolgen.

I\4ia en Martha leveren weer de tegenargu-

menten. De spelregels worden uitgelegd en

er is een gesprekleider. Kritiekwordt nietop

de man gespeeld. Het gaat over een thema.

BewoneÍs durven zich best blootte geven.

Als je naar elkaar luistert, dan schept dat

De vooÍstanders:Je kunt beter perflat in 9e_

sprek gaan.leweet wat er speelt.we moeten

op elkaar letten om mishandeling en terÍeur

De tegenstand ers: Je hoeft niet bang te zlin

voor de gevolgen, want mensen leggen niet

hun hele hebben en houwen op tafel.Je

moet ookoefenen. Je kunt niet veNachten

dat het in één keergoed 9àat.

De zaal reageert

Reacties Lrit de zaal. Vertrouwen moètje op-

bouwen.Je moet klein beginnen, bí een flat.

W, wordèn erop aangesproken a15 afspraken

niet nagekomen woíden. Het i5 belangrUk

dat de deelgemeente vierkant achter ons

staat. Met rugdekking wilikwel meedoen.

ln het Rottekwartier is nog een traditionele

buu rt te vinden, waar mensen nàarelkàar

omkijken en als dat nodig is elkaars hond

uitlaten.lemand uit Hooqvlietvindtdat

mensen te snelmet een oordeel klaar staan.

Als jonqeren brutaalzijn, probeerdan eerst

eens uittezoeken hoe hetzit, voordatje een

oordeel hebt.

Tweede ronde over nabuurrchap

Na het toetje begintdetweede ronde.Wat is

goed nabuurschap? Hoe ver gaat dat? Waar

zijn de gÍenzen?Waar begintde betutte-

ling? Met n ieuwe stellingen wordt overdèze

víaqen qedebatteerd.

Stelling over buren alsvrienden

Stelling I van de tweede rohde luidt: Goede

buren behandelen elkaaÍ niet als vrienden.

Een lastige stelling, vanwege hetwoordje

'nieti Het pa nel bestaat weer uit twee

mensen die de stelling moeten verdedigen

en twee tegenstanders. Zuhà I Groevenstein

en Carla van Leerzijn voorstanders. Sukran

Bostàncien Maikel Piereau zijn ertegen,

Sukran: Buren zrjnje vrienden niet. Houd

af5tand. Tegen vrienden kun je alles zeggen.

Tegen buren niet, want dan weet meteen de

hele buuft het.

Zuhal:Alsje goede buren hebt, kunje daar

best vrienden aan overhouden.Je moet

samen een balàns vinden.

Maikel: Alsje te veelmetje buren doet, kun

je ze in verlegenheid brengen. Kom je te

dichtbij, dan kan er onenigheid ontstaan.

Ook moetjeoppàssen voor roddelen.

Carla:Je kunt be5t vrienden zijn. Het i5 pret-

tig alsje buurman ie buvoorbeeld met een

kind naar hetziekenhui5 brengt.Je hoeft nier

àlles van elkaar te weten, maaÍ dat geldt ook

vootv enden.

De zaalleageert

Ookde meningen in dezaalzijn verdeeld.

Het gaatom grenzen en de balans tussen

afstand en nabÍheid.lemand in Noord heeÍt

een buurman dieeen vader is voor haaÍen

een opà voor haar kinderen. Het kan dus zelfs

nog verdeÍ gaan dan vriendschap.

De stemming maakt d uidelijk dat voor de

bewoners nabuurschap en vriendschap

dichter bijelkaar liggen dan voorde politici

en professionals.

verslag

EeÍste rondeAlles wat je zegt, kan morgen tegen ie gebruih word€n

Eens

Oneens

Geen mening

anders

anders

anders

14,70k

72,70k

9,10/o

25,00k

57,10/o

17,90k

politiek/bestuur

politiek/bestuur

politieVbestuur

23,8%

$,9ak

12,3%

U itgesplitst:

Utgesplftst:

UitgesplitsÍ:

bewoners 17,8%

bewoner5 73,3%

bewoners 8,9%
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ldam da ttaon,

olbouvua*nzt

Gaeie burcn kunnen v'/el

degel ijk v t ien de n w o rde n

Je haeft notuulijk nlet

met iedereen even gaede

vrienden teworden, en

dat kan oak niet. l aar in sammige gevallen

kan gaed nobuutschap tot iets heelmaois

leiden. lvliin aude buurman is nu ]niin wiendie.

We wonen inmiddel5 5amen. Romanti5ch hè?

Stelling over kinderen

Stelling 2 van deze ronde luidt Goed

Carla geeft argumenten voor. Fijn dat er

3óriàle aontrole is als ouders niet in dè buurt

zijn.Als kinderen weten dat er op ze gelet

wordtzalhet beter gaan in de straat.

Maikel: De ouders zijn verantwoordelijk. ZÍ
hebben het kíoost gekregen. Geefkinderen

de ruimte, Laat andermans kinderen in hun

waarde. Je bent geen politieagent.

Sukran: lkga ervan uit dat de buurman

mUn kinderen aanspreeken mij ook, als i\
's avondsthuis kom. Kinderen mogen de

ruimte maardat betekent nietdàtze blikjes

op straat mogen gooien. Doe er wat aanl

Zuhal :lk ben teqen. Laat ouders wat minder

gaan werken. Breng kinderen thuis respect

bij.

Nhadijo Abbou, b.woornt tlhi. ld|oan:

ln onze buwt wanen veel

kinderen Als ik een van

hen iets verkeerd ziedoen,

spreek ik hem et zeker op

aan en oak de oudets Toch

vind ikdatauders et niet

van zelf5ptekend van uit

moeten gaan dat buren daI

daen. Het noetweluit de

bwen zelíkamen.

Stelling over de overheid

De derde stelling luidt: Goec

Het bewonerspanel komt voor de laatste keer

in actie. Zuhal: Doe samenje ding. Steekzelf

je hànden uit de mouwen en spreek elkaar

aan op de veràntwoordelijkheid.

Sukran: Zonder deelgemeente beqinnen we

nietveel.We hebben geld nodi9, politie en

Roteb. De deelgemeente hoort daarbÍ.

Maikel:We moeten Telfin dialoog. De deelge-

meente hoeÍt niet. Het is extra belastinggeld

en dat moeten wij betalen.

Carla:De straàt k nietie eigendom.Je hebt

vergunningen nodig alsje iets wilt organi-

seren. Het is leuka15 de deelgemeente weet

waarje mee beziq bent.Je maq er best trots

opziin.

Reàcties uit de zaal.Vroeger hàd je straat-

vetenigingen, normen en waarden, Zo moet

het weerworden. Goede buren hebben de

deelgemeente niet nodig, maar buren wel.

Een bewoner uit Feijenoord memoreert een

poepactiedag die zonder de Roteb niet 9e-

lukt was.lemand zegt:'Als we samenwerken

met de deelgemeente zijn we goed bezig.ln

Hoogvliet l!kt datl'lemand andeÍs stelt dat

de deelgemeente voor veiliq heid en hygiëne

keihard nodig is.

Goede buÍen spreken andermans kinderen aan

89,ao/o Uitgesplitst: bewoners87,8olo

a,Sa/o Uitgesplitst: bewoners 9,8olo

1,7ok Uitgesplitst: bewoners 2,4olo

Eens

Oneens

Geen mening

politielíbe5tuur

politiek/bestuur

75,0Vo

25,01o

anders

andeÍs

andeÍs

92,7a/o

5,5a/o

1,gVo

De zaal reageert

Reactier uit dezaal. Een bewoner uit Noord

vindt het vànzelfspreke nd om kinderen aan

te spreken. Hij beltzelfs de vadet als er iets

aàn de hànd is. Een paàr mensen zijn het met

hem eens dat het goed i5 om ouders op de

hoogte te stellen.Alleen heeft iemànd anders

uit Noord ervàren dat ouders zich er niet5 van

aantrekken. Een vrouw uit Delfshaven gàat

altijd met kindeÍen in qesprek, bÍvoorbeeld

als zeelkaar pesten. De ouders bedankten

haar daareens voor. Een bewoner uit llssel-

monde benàdruh datje kinderen àltud met

humor aan moet spreken Met humor kon je

eeh eind.lemahd uit Hoogvliet zegt'Als een

kind in de sloot valt, dan verwachteh zè dat

je het eruit haalt, Dan hebje ook het recht

om een kind aan te spreken op ongèwenst

gedrag.'

Een overgrote meerderheid bliilc voorstan-

dervan de stelling.

verslag

Een oveÍgrote meerderheid vindtdat de

(deel)gemeente niet gemist kan worden.
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Tweede ronde
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Die stelling aver de deelgemeente vond ik be-

hoa ijk vercssend. l\len-

sen klagen oltijd moat

da| ze er niks aon hebben

en dot de deelgeneente

alleen maar in deweg

zit- l\)laot uit de stelling

bleek dat ze zich er vr'el

degelijk bewust van waren

dat ze de deelgemeente

hartsttkke hard nadig

hebben.

Tot5lot i5 het woord aan wethouder Rick

GrashoÍí, dagelijk bestuuíde r Carlos

Gon(alve5 van Delf5haven en onderzoekeí

Kees Fortuin, die veel over Opzoomeren

heeft gepubliaeerd. Kees Fortuin signaleert

de geboortevan een nieuwe trend: ak we

problemen hebben, dan praten we erover. HU

kijkt op van dewàarde die mensen he(hten

aan burencontacten pleit voor voorzichtig-

heid. Want, met vrienden .lebje ook weleens

ruzie.'Carlos Gonealves vindt datje per 5traat

ofper buuIt en sàmen met de bewoners

moet kiiken hoe je nabuurschap invult. Het

moet geen eenheidsworst worden. Rick G'às-

hoÍí ir deze avond vooíalverrast datzoveel

mensen bereid zrn elkaaraan te spreken.

"Elijkbaar komen weteruq van de doorqe-

5choten individualiseringl' Hij constateert

weldatdialogen nodig blijven. Mensen en

straten veranderen immers. Grashoff belooft

hoedan ook een vervolg op de dialogen:

'Aàn het ernd van de se'ie kom ik bij u terugl

Voordat iedereen een glaasje ten af5cheid

gaat drinken, brengt tekenaar Gideon

Borman de zaal nog aan het lachen. Nij toont

een serie cènoors, wàafln de irhoud van het

debat aansprekend is weergegeven. Gedu-

rende de hele avond heeft hrj e'aan gewerkt.

Een vooÍbeelo:"Verl'uis jiJ, oí verhuis ik)'zeg

gen buÍen die v're'1oschàp neoben gedoten.

watvinden de deelnemers van de avond?

Enkele professionals klagen dat zijop deze

avond slechts mochten luiiteren. Uit de

ingeleverde evàluatieÍormulieren blUkt dat

de meeste bewohers het diner en het dèbat

zeer gewaardeerd hebben. Men hoopt dat

de Gemeente er een vérvolg aan geefl. Een

paar bewoners uit Charlois zUn bijzonder

enthousiast."Een goed idee, dezè avond.

Je krijgt ideeën van anderen enje doet

nieuwe energie op.We hebben teleÍoon-

nummers uitgewisseld, want we willen er

meeÍ mee."

De bÍe€nkomst straten aan hetWoord

maake duidelUk dat straatdialogen ver-

volgd kthnenworden. oaar is dràagvlàk

voor, maar zonder voorwaarden gaat

het niet. Vooí een goed vervolg gelden

drie voorwaarden . De eeíste i5 dat in

een Straat een kwestiespeélt dieeen

diàloog tussen bewonërs vergt - zonder

'urgentie' is èen straatdialoog niet zinvol.

Een dialoog om een dialoog heeÍtgeen

zin. De tweede voorwaardeis dat de

werving goed moetziin - debewoners

met versóillende meningen (ofdie

zi<h verschillend gedràgen in de straatl

moeten aan tafelzitten. Andèís is hét

geen e(hte dialoog en s(hiet het niet

op. En de derd€ voorwaàrde ii dat de

gespreksleiding goed is - zonder goede

gespreksleiding leidt de diàloog niettot

resultaat. Deze drie voorwaarden laten

2i(h zeker vervullen als ze vooIafmaaí

duidelÍk zijn meegegeven.

De straatdià logen zijn ook deelvan €en

groter píogramma, dè Rotterdàmse

Diàlogen 2009. In novembeíen decem-

bervan ditjaarwordt dat proqramma

afgerond. Het idee is dat'destad'dan

zoveel mogelijk gelegenheid heeft

gehad om onderling in gesprekte 9aan.

Dat gesprek over het stedelijksamen-

leven is nooitàíqelop€n. D€ ontwikke-

ling van de maats(happii werpt telkens

nieuwe vragen op en de d iversiteit aan

mensen. veÍwaàtingen en leefstijlen

wordt niet kleiner, eerder groter. Dat

betekent dynàmiek en dus ook stoÍ voor

dialoog. De organisaties die betrokken

zín bij het diàloogprogramma zoeken

naareen g€zamenlÍk programma om

de dialoog in de stad voort te zetten

en verder tot ontwikkeling te brengen

Wordtvervolgd.
p

Goede buren behandelen elkaar niet als vrienden

Éens 41,2% Uitgesplfist: bewoners 27.9olo

Oneens 44,5% Uhgesplitst: bewoners 62,8%

Geen mening 14,3olo Ukgesplitsl: bewoners 9,3olo
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commentaar

Burencontacten zijn kleine dingen, zo

klein dat het bijna ondoenlijkzijn om

ze vanafde Coolsingelgoed te zien- Als

dat zo is moeten de buren maar naar de

Coohingel toe komen- Dat zal de 6losofr e

geweestzijn a(hter de slotbijeenkomst in

de Burgerzàal.

(;!cÍl i: l:[.. i!t

De straataanpak in Rotterdam is heel

groot, niet omdat het om zulke giganti-

sche projecten gàat, maar omdat kleine

àctiviteit€n voor en door buren zo ongelo-

Íelijk vaak voorkomen. le weet dat buÍen

spontaan erg veelmet elkaaÍ doen, dat

blijkt uit meerdere o nderzoeken. I\,4àar e Í

zUn ook meer dan 1800 stràten die Opzoo-

meren, dat is uniek. Alsje zelf in een stad

woont hebje dat vaak nÍet door, maarOp-

zoomeren is deel gaan uitmaken van de

\

Rotterdamse lokale aultuur. Rotterdammers

beschouwen het als iets van zichzelíen ze

hechten erqrote waarde aan. zevinden het

de beste manierom je leefomgeving en het

overheidsbeleld le beinvloeden.

ia jir;t,ir: i,,r,i..r
De straatdialogen breiden de mogelijkhe-

den weer uit. Opzoomeren is meer doen, de

stíaatdialogen is meer praten. Een gesprek

tussen buren oveÍ kwesties die in de straat

spelen. Dat i5 moeilijk, vooràl als de kwestie'

ookaàn tafelzit. De mensen die bij de slot-

bijeenkomst aanwezig waren, dat waren de

mensen die dat gesprekookaangaan. Dat

maake de slotbijeen komst zo waardevol:

diÍ zijn de mensen die daadwerkeluk met

hun buren in gesprekgaan alseriets speelt,

die willen datjonqeren erblj zijn alsje het

overze hebt. Ditzijn de mensen waaÍje het

Eens 27,5% Uitgesplitst: bewoners 18,6%

Oneens 70,0o/o Uitgesplhst: bewoners 76,7010

Geen mening 2,5% Uitgesplftst: bewoners 4,7olo

Tweede ronde6oede buren kunnen zonder (deel)gemeente

anders

anders

anders

16,70io

83,30/o

37,50/o

60,70/o

1,80/o

polÍtiek/best!ur

politiek/bestuur

Kees Fortuin

Een nieuwe uitvinding
als stad van moet hebben. En die mensen

komen naaí de Coolsingel als je ze uitno-

digt.zewillen nietalleen met de buren in

gesprekgaan, maarze willen ook op de

coolsingel vertelle n wat hun bevindingen

zijn.Teljezegeningenl Dit is het kapitaal

van de stad. En zU zien de straàtdialogen

ak een verrUking. Dat vind ik bijzonder

Daa rmee stellen ze een norm: als je een

probleem hebt met elkaar dan hebje het

er over En de straatdialogen zijn daarvoor

een nieuwe vorm. Steden zijn de plekwaar

nieuwe uitvihdingen gedaan worden. Stel

jevoor dat de síaàtdialoqen netzo zeer

deelgaan uitmaken van de Rotterdamse

cultuurals Opzoomeren. Dan was de

slotbijeenkomst het moment dater een

nieuwe uitvinding gedaàn is.Voor mij

voelde het zo.
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Herman Meijer

Twee bijzondere uitkomsten

De slotbijeenkomst in de Burgerzàal

had een feestelijk karaker. Erwerd iets

gevierd.Wat er werd gevierd bleek bij de

stemming over dë stelling: goede buren

behandelen elkaar niet als vrienden. Door

de aa nwezige actieve bewoners werd deze

stelling met 63 procenttegen àÍgewezen:

goede buren behandelen elkaar wel als

vrienden. Hoewel de voorafg aà nde discus-

sie afdoende duidelijk maaktewat het

vers(hil is tussen nabuurschap en vriend-

schap besloot de zaaldus anders. Het

verschilin uit5lag tus5en bewoners, politici

(meerderheid een, en anderen (bljna de

helft eens) onderstreept nog eens hoezeer

juist a.tieve bewoners belang he(hten

àan vriendschappelijke relaties met buren.

ln de discussie werden veelf€itelijke

voorbeelden van zulke relatie5 genoemd.

Buren ak vrienden.Wie dat heeft bereik

heeft iets te vieren, zoveelmààkte de

bijeenkomst wel duidelUk.

Grgn?oír rtl rÉi itsut,ei
De slotbijeenkomst had ook een verken-

nend karakter: hoeverwillen we gàan? Als

hetaàn de deelnemersvan deze avond

ligt luidt het à ntwoord: best ver. Dat laat

zich aflezen aan de stemming over de

stelling goede buren spreken andeímans

kinderen aan. ook hierweer de actieve

bewoners aan kop met een peícentage

voorvan 88 proaent. Dus deze mensen

twijfelen er niet aan dat kinderen in de

openbare ruimte ookals deelnemers aan

het openbare leven mogen worden

behandeld. Daar wordt door sommige

ouders welanders over gedacht. Be-

roemd is het vooÍbeeld van André Haze5

die een medepassàgier in het vliegtuig,

die zijn in het gangpad klierende zoontje

corrigeerde, een knalvoorz'n kanis gal

Kinderen worden doorzulke ouders als

privébezit beschouwd waarje niet aan

mag komen,ookalsdie kindeÍen niet

bepaald van respect voor de ruimte van

andeíen blrk 9even. De overweldigende

meerderheid voor deze stelling geeft

àan wàt er met goed nabuLrrschàp op

het spel staat. Het gaàt om de sfeer ln

de straat, maar het qaat ook om een

zoÍgzam€ omg€ving voor opgroeiende

kinderen. Het gaat om grenzen st€llen

aan privéqedraq dat de openbare sfeer

geweld aandoet. MaaÍ het gaat ook om

vertrouwen dat buren in elkaar mogen

hebben.waàÍ anderen zijn die ook oplet-

ten is het makkelijker omje kinderen de

ruimte te geven. En het leertje kinderen

met die anderen rekening te houden. Het

gaat dus almet àlin deze stelling ook om

gedeelde veíantwoordelijkheid.

lk gÍng met een blij gevoel uit het stadhuis

vandaan. Als we in Rotterdam zulke opti'

mistisch€ bewoners met zoveel hatt voor

nabuurschap hebben, dan hoeven we niet

in te zitten over het veelbespro ke n verval

van waaíden en noÍmen.
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ijlage í

Nog geen oplossing, maar wél een dialoog!

Met kindeÍen en zonder kinderen

Deopkomst bt de straatdialoog wàs hoog.

Maar liefst veertien bewoners van beide

'kampen'waren aangeschoven om de strijd-

bijlvooreen5 en voor altijd te begraven. Zou

het lukken? "Het wà reh echt de gezinhen met

kinderen tegen de kinderlozen en mensen

met kinderen die nog te klern zrjn om te voet-

balleni verteltThea LauÍens, die zelf bij het

'kinderkamp'hoort. "op zich begrijp ik hun

bezwaren wel. Natuurlijk is het niet prettig

alsje net lekkeÍ in je tuintje zit en er wordt

weereen balover de schutting geschopt.

Aan de andere kant weten ze dat dit een kin-

derrijke buurt is. Kinderen spelen nu eenmaal

graag. Het is gewoon ontzettend jammer dat

wij zelfgeen speelplekvoorde deur hebben.

Dan zou er uiteraard geen probleem zijnl'

BuurvrouwTineke Geurts van de Luderhorst

is het daar niet helemaalmee eens:"Erjs ge-

noeg speelplek in de buun. Hier in de straat

is zelfs een pra(htig pleintie aangelegd met

allemaalmooie toestellen en genoeg ruimte

om een balletje te trappen.Waaróm rnoet dat

dàn uitgerekend hier voor dedeur?"

Tijd om naarelkaarte luisteren

Een lastige kwestie waar de bewoners in de

straatdialoog een oplossing voor hoopten

te vinden."Een goede manieÍ om dingen te

bespreken, zon dia loog'l vindt Thea. "Ein-

delijk wa5 ereens tljd om overen weer naar

elkaarte luisteren. En dat hebben we dan

ook gedaan.Wat dat betreft is er zeker een

eerste stap gezet.'Ook buurvrouw Carola van

der Burg van de Leeuwenhorst is enthousiastl

"lk kende mijn buren alleen maarvan gedag

zeggen in de straat. Zon dialoog maakt het

allemaaltoch wat minder anoniem.Van één

buurman mocht ikzelfszijn tent lenen om te

kamperen. 6eweldig toch?"

Meer dan problemen

H oewe I de voetbalkwestie dus nog hiet is

opgelost, delen de bewoners van de Horsten

dankzij de dialoog inmiddek veel meer dan

alleen maar problemen."Over een paarjaar

zun hun kinderen wat groteren willen ze

ook gewoon lekker voetbèllen voor de deur'i

be5luitThea.'De tUd zal het leren.'

9

Kinderen een lust en een last in de Horsten

Ze stonden lijnrecht tegenover elkaar de bewoners van de Horsten in de deelgemeente (harlois, Het ene kamp wil

gewoon een fjne voetbalplekvoor de kinderen en het andere kamp is het eeuwige geschreeuw en de ballen tegen

d€ Íuit€n meeÍ dan zat. PÍobeeÍ daar maar eens uit te komen.



ijlage 2

Een straatdialoog is eèn gesprek over een

kwestie in de straat, bÍvoorbeeld overspe-

lende kinderen of het ohdeíinge contacten

tussen bewoners van verschillende culturen.

Aah een straatdialoog nemen achttottwaalÍ

bewoners en een gespreksleidèr deel. Het i5

geen deba! di5<u5sie oÍ klachtenspreekuur.

Het gaater niet om wie er gelijk heeft. Het

gaater om dat bewoners elkaar leren kennen

en ve15chillen leren begrijpen. Een straat-

dialoog is bedoeld als stimulant om goede

buren van elkaarte worden en om samen te

werken aan een leefbare stÍaat. Het is een

aanvulling op hetOpzoomeren en Mensen

maken de Stad (stíaatafspÍaken).

Hoeveel

117 stÉatdialogen, waaÍbU 150 stràten

waren betrokken.

Wie

De straatdialogen zrjn een onderdeel van het

dialoogproglamma van de Gemeente RotteË

dàm. Deelnemendedeelgemeenten gaven

opdracht totde organisatie van straatdialo-

gen in hun gebied. opbouwwerkers zorgden

voor de werving van deelnemers. Opzoomer

Meezorgde voor de ondersteuning: advie-

zen, methodiek, training ge5preksleiders en

de stedelijke afsluiting in de Burgerzaal.

Wat

De top 6 van de themat van de straatdialogen

D
Ro
aI
t
I
te:"damse
ogen 2ooe

1. Kinderen

zoalJ: toezicht op spelende kinderen, ben

je als ouder ook verà ntwooÍdelijk voor de

kindeíen van andere bewone15, oudere

kinderen diejongere kinderen van de speel-

plaats verdringen en toezicht en veiligheid

op speelplaatsen

2. Vetvuiling
Zoals: vuilnis dàtnaast de aontainerswordt

geplààtst, de hondenpoep in de straaten de

dienstverlening van RoTEB.

3. De bewonerals burger
Zoals: uitwisgelen van go€de en slechte

eNarihgen met de {deel)-gemeehte en hoe

zorg je dat de (deel)gemeente naarje luistert

en opjereageert.

ïlp
.ledereen die betrokken is bij hetthema zit

aàn tafel

. ledereen kan uitpraten en luistert naar

elkaar

. Eegrip krígen van verschillen tussen

bewoneÍs en van de situatie in de stràat

4. overlastgevende huishoudens

Zoàls: stoom afblazen, kïken watiezelf

eraan kuntdoen en welke instàntieie kunt

inschakelen.

5. Jong en Oud

ZoalsiHetgedrag van jongeren in de straat

eniongeíèn en oudeíen dieeNàringen en

meningeh uitlvisselen

6. leeÍstijlen in de straat
zoals: kenni5maken, ontmoeten en bespre-

king van problemen diete màken hebben

met veÍs(hilín leefíijl, bivooÍbeeld: het

wel/niet meedoen aan straatactiviteiten of

verschillen ln woongedË9.

Alles over de Straatdialogen

Waar

FeUenoord, Charlois, Noord, lJsselmonde,

Hoogvliet en Delf5haven.

Flop

' Het gesprekblijftte algemeen, gaat

niet over een echte kwestie in de straat

' Praten overde ander, terwulde ander niet

aan tafelzit
. Alleen maar klagen

Top en tlop van een Straatdialoog

Ità

\

10


