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ROT'?§RDAM a Rotterdamse straten kriigen niet lan-
ger elk evenveel geld voor het Opzoomeren. De dis-
cussie of een 'rijke, straat nog een bijdrage krijgt,
wordt dit jaar niet geschuwd, Exacle inkomensgren-
zen zijn er echter niet. Per ptan wordt gekeken hoe-
veel Opzoomergeld wordt uitgekeerd.

ADRIANNE DE l(ON'NG

WÀa. ir het yeileden elke llotter,
damse straat eerl l]olr kreeg van
exact dezellde waardq moeterr Op-
zoomeraars nu een flirk formulier
iN.ullen. IÍerop staar tal van wa-
gen. .,We zullen kritischer kijkel
na,ar de bjjdrage die nodig is,,' steit
.Iohan Ja[ssens, directeru yan de
stichting Opzoomer Mee. Dit heeft
ook voordelen: !\,ie een goed plan
iDleve$, kan mé& kdjger. Het
mariin]ura is yijlhonderd eu!o.

,}Íe willen bewoners de komende
jaren meer mogelijkhcden ge\,?n
oll] het lcuk te make[ in hun st,.aat,

Du de ol'erheid zich tcrl8Írekt. Be-
woners zijn altijd heel creatief i.
het yindet van steur. Van nlidden-
sland€rs uit de buurt la.ijgen ze
huip in natura, dcelgemeenteD en
lvonirgcorporuties leggen geld bli,,,

H€t totale Opzoomerbudget yoor
activiteiten ligt rond de één mil-
joer. De orgadsatie moel de ko,
mende jare! bezuinigen, maar in
het budget \.oor de st.aten wordt
niet iors geslteden, zo,beiooft wet-
houder Korrie Lou\a-es (D66, pani-
cipatie). ,,lk ben trots op wat Rot,
terdammels jaar in jaar tit doen

!'an de maag. ,.Stel,je hebt een irele
dag mct actiliteitell, die je afsluit
nret een barbecue. Àls je kunt ai.rl-
toner dal alleen dan nieuwe nen-
sen komeD, dan is het goed.',

Ook het uitdelen van kerstbgnctl
zal anders ga:!n. ,,lIet afgelopen
jaar zagje soms bomen, waar niets
lnee oi lond §'as góeurd." Voortaan
beoor.lele! de deelgemeenten
sarnen r]ret Opzoomer llee hoeyeel
geld een straat krijgt. A.1le planllel]
worden getoetst aan de top I yan
themrs, die per deeigemeente k11r-
Iren yerschiiien. Deze themas s]ui-
ten aan op Cle problemen in de
buud, zoals ycrloededng 0f een-
zaamireid,

ÀÍgeiope! jaar deden i983 st.a-
teII mee aan het Opzooneren. Da1
is veertig p»centvat! aile straten í1
Rottetdarr. Ja[§sens:,,De gemeente
moet haar vingers aflikken bij wat
bewoneïs zeif doen. Met kleine be-
dragen lvordt veel bereikt,"

voor hun ongeviDg:' Feestjes die al-
leen 'leuk en gezeilig ztini kloppen
<iit jaal echter Èver.geefs aan yoor
Opzooinergeld.

...1e merkt dat mensen bang zrjn
dirt de stradtbarbecile 

-wordt 
afge,

pakt," yer1ej L Janssens, $iens orga-
nisatie op dit n,lomelrt met een
grote roadshow langs alle deelge-
meenlet trekt. ,.Ze yoelel zich in de
verdediging gedrukt, maal zijn

dd lk hen Írots op wat
§S Rofierdammersvoor

hun omgeving doen.

Korrie Louwes

n]ans genoeg orl ziclt te verdedi€ierl
en uit te ieggen waarorn zo,n feestje
in de straat Í,'é1 het verschil maakt.,.

Ht is zelf eeu yoolstandeï van
eea 'Soede llarbeclre: waarbij meer
wordt bereikt dan alleen het \.,ullen


