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BETROKKENHEID VAN BEWONERS BIJ
HERSTRUCTURERING
H. Heeger
Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft

De afgelopen jaren heeft men veel praktijkervaring opgedaan met herstructurering:
maatregelen, gericht op het tot stand brengen van een meer gedifferentieerde woningvoorraad in gebieden waar leefbaarheidsproblemen mede worden veroorzaakt door
een eenzijdig samengestelde woningvoorraad. De aanpak kenmerkt zich door maatregelen als sloop, ingrijpende renovatie, nieuwbouw, wijziging van de woonomgeving
en verkoop.
De bewoners van deze 'herstructureringswijken' zijn per definitie nauw bij de aanpak
betrokken, zeker als 'hun' woningen worden gesloopt, verkocht of gèrenoveerd. Dergelijke plannen kunnen niet altijd op een breed draagvlak rekenen. Steeds vaker verzetten bewoners zich tegen herstructureringsplannen, vooral als zij als gevolg van die
plannen wegmoeten.
De wijze waarop bewoners bij het planproces worden betrokken, verschilt. Soms leveren bewoners vanaf de eerste plannen een actieve bijdrage aan het proces en beïnvloeden zij daadwerkelijk het resultaat. Het gebeurt echter ook dat bewoners met herstructureringsplannen worden geconfronteerd als er geen alternatief meer bespreekbaar is . In het kader van het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) wordt
het overleg met bewoners als een proces vereiste opgenomen.
Wat is de beste strategie om bewoners bij herstructureringsplannen te betrekken? Zijn
plannen waarbij bewoners actief betrokken zijn, anders dan plannen waarin bewoners
geen inspraak hebben? Is herstructurering in het belang van bewoners? Hoe wordt
draagvlak voor ingrijpende maatregelen verkregen? En aan welke eisen moet het
overleg met bewoners voldoen om in aanmerking te komen voor ISV -subsidies?
Op de studiedag Betrokkenheid van bewoners bij herstructurering, op 19 mei 1999 georganiseerd door het Onderzoeksinstituut OTB en de Nederlandse Woonbond, is mede
aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op bovenstaande vragen. Niet alleen de
'professionals' van corporaties en gemeenten, maar ook de bewoners zelf kwamen
hierbij aan het woord. In dit OTB-studiedagverslag zijn de lezingen opgenomen die op
de genoemde studiedag ten gehore zijn gebracht. In hoofdstuk 2 is drs . H .H. Klaren
(ministerie van VROM, Bestuursdienst DGVH) aan het woord. Hij schetst onder meer
de beleidsmatige en maatschappelijke context waarin het proces van stedelijke vernieuwing zich afspeelt en geeft zijn visie op de invulling en vormgeving van de rol
van bewoners hierbij. Het derde hoofdstuk is een bijdrage van drs. A.H. Moerman

(Nijestee, Groningen) die het Sociaal Plan Wijkvernieuwing centraal stelt, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Woonkoepel, de gezamenlijke Groninger corporaties (behalve Patrimonium) en de gemeente Groningen. In dit sociale plan zijn voor
zowel individuele bewoners als voor bewonersorganisaties de positie, procedures,
rechten en regelingen nader uitgewerkt. Ir. A.L. Ouwehand (Onderzoeksinstituut
OTB, TU Delft) geeft in het vierde hoofdstuk antwoord op de vraag of herstructurering een verandering van of voor bewoners is. Het onderwerp 'herstructurering op
maat voor bewoners' komt aan de orde in hoofdstuk 5, de lezing van mw. drs. M.E.
van der Werf (Vestia Den Haag Zuid-West). De twee cases die in het middagprogramma aan de orde zijn geweest, zijn vervat in de hoofdstukken 6 tot en met 11 . In
hoofdstuk 6, 7 en 8 is het hoofdthema herstructurering in de Bijlmer (Amsterdam) en
de (noodzaak van) participatie van bewoners hierin. Achtereenvolgens zijn aan het
woord: mw. M. Middelbeek (Nieuw Amsterdam, Amsterdam), mw. L. Koenen
(Bijlmer Bewonersraad) en B. Dörsch (eveneens van de Bijlmer Bewonersraad). De
drie daaropvolgende hoofdstukken, hoofdstuk 9, 10 en 11, hebben betrekking op herstructurering in de wijk Hoogvliet in Rotterdam. De bijdragen over dit onderwerp zijn
van M.G. Kromwijk (Maasoevers Hoogvliet), l.I .A.M. Elemans (Deelgemeente
Hoogvliet) en mw. T. Harmenzon (Vereniging Bewoners Raden Maasoevers Hoogvliet). Hoofdstuk 12 is een afsluitend hoofdstuk, waarin door prof. dr. ir. H. Priemus
(wetenschappelijk directeur Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft) de hoofdpunten van
de studiedag nog eens kernachtig worden weergegeven.
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2
POSITIE VAN BEWONERS BIJ DE AANPAK VAN
DE STEDELIJKE VERNIEUWING
H.H . Klaren
Bestuursdienst DGVH , ministerie van VROM

2.1

Intro

Toen ik de programmafolder onder ogen kreeg, viel mij gelijk op dat alle inleidingen
en ook de praktijkvoorbeelden vanmiddag gaan over bewoners en herstructurering
maar dat van mij kennelijk iets anders wordt verwacht: een visie op de positie van
bewoners bij de aanpak van stedelijke vernieuwing. Dat komt goed van pas, want wat
mij betreft gaat het om meer dan alleen betrokkenheid van bewoners bij herstructurering. Om dat te verduidelijken eerst iets over de beleidsmatige en maatschappelijke
context waarin dit proces zich afspeelt c.q. zal gaan afspelen.

2.2

Context

Bij stedelijke vernieuwing gaat het allereerst om de steden als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en bewoners . Daarbij gaat het dus niet alleen om de traditionele doelstellingen van het volkshuisvestingsbeleid, maar ook om milieudoelstellingen, bevordering van economisch draagvlak en sociale samenhangen, verbetering van
de bereikbaarheid en de leefbaarheid en het wegwerken van achterstanden, kortom:
om wezenlijke zaken waardoor bewoners geraakt worden en waarover zij meningen,
wensen en verwachtingen hebben.
Ik kan mij echter niet aan de indruk onttrekken dat stedelijke vernieuwing in de praktijk van publieke discussies - op studiedagen en conferenties (zoals die van vandaag),
maar ook in de pers en zelfs in de vakpers - nogal eens wordt gereduceerd tot herstructurering en dat herstructurering dan verder lijkt te worden gereduceerd tot het
slopen van goedkope huurwoningen om ze te vervangen door duurdere huur- en
koopwoningen, vooral bedoeld voor anderen dan de huidige bewoners. Over al die
andere herstructureringsaanpakken die allemaal in praktijk worden gebracht - verkoop
van huurwoningen, ingrijpende verbetering, samenvoeging en splitsing van woningen,
optoppen, afplinten en noem maar op - hoor je in de regel veel minder. En dan beperk
je je nog tot aspecten die met wonen te maken hebben, terwijl stedelijke vernieuwing
als gezegd veel breder is. Ook voor andere zaken zouden bewoners in beweging
moeten komen.
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De gemeente Tegelen heeft geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid over de BWSmiddelen. Deze worden door het stadsgewest Venlo C.A . over de regio gemeenten
verdeeld.
De Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten is gedecentraliseerd (1
april 1994) . Deze gelden zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds. In de Wet
Voorzieningen Gehandicapten heeft de gemeente een grotere beleidsvrijheid om de
gelden te verdelen. Wel is het zo dat de huisvesting moet wedijveren met andere
uitgavenposten zoals bijvoorbeeld de vervoersvoorzieningen.
Subsidieloos bouwen
Het terugdringen van de overheidsuitgaven en het beheersen van de kosten heeft tot
gevolg dat in de afgelopen jaren de objectsubsidies in rap tempo zijn afgebouwd . Het
aandeel en aantal te bouwen gesubsidieerde huurwoningen neemt hierdoor af. Meer
en meer woningen worden ongesubsidieerd gebouwd. De gesubsidieerde woningen
die gebouwd worden, hebben te maken met vastgestelde budgetten en normbedragen
in plaats van open-einde regelingen. Dit is vormgegeven in het BWS, dat per 1
januari 1995 is geregionaliseerd en geen jaarlijkse bijdragen meer kent.
In de nabije toekomst wordt overwogen om de woningbouwsubsidies (vrijwel) in het
geheeL af te schaffen. Op basis van de revolving fund gedachte kunnen corporaties
omendabele investeringen voor nieuwbouw en woningverbetering uitvoeren. We
duiden deze investeringen in dit plan aan met de term volkshuisvestelijke investeringen. De financiële middelen hiervoor kunnen uit de totale woningexploitatie gegenereerd worden.
Evenwichtige verdeling van de woningvoorraad
Het rijksbeleid definieert de aandachtsgroep voor het volkshuisvestingsbeleid, de
zogenaamde primaire doelgroep . Het inkomen van de huishoudens speelt een
centrale rol bij de bepaling van de aandachtsgroep. De volkshuisvestingstaken van de
gemeenten en corporaties dienen primair gericht te zijn op de aandachtsgroep. De
overige huishoudens moeten zoveel mogelijk door de markt bediend kunnen worden.
Per 1 januari 1999 behoren meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar met een
belastbaar inkomen tot f 48 .600, - en alleenstaanden met een belastbaar inkomen van
maximaal f 36.500,c tot de aandachtsgroep van het volkshuisvestingsbeleid. Voor
huishoudens met een leeftijd vanaf 65 jaar komen deze bedragen uit op respectievelijk f 40.500,- en f 30.750,-.
De doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid dient volgens het ministerie van
VROM zo veel mogelijk in de kernvoorraad te worden gehuisvest. Het begrip
kernvoorraad zal regionaal of plaatselijk dienen te worden vastgesteld, waarbij de
grenzen voor de kernvoorraad tussen de goedkope en de betaalbare voorraad in
liggen. De grens van de goedkope voorraad is per 1-7-1998 afgestemd op de
kwaliteitskortingsgrens uit de Huursubsidiewet en bedraagt f 593,- (basishuur) . De
grens voor de betaalbare woningvoorraad is gekoppeld aan de aftoppingsgrenzen uit
de Huursubsidiewet. Het gaat dan om f 849,- en f 910,- voor één- en tweepersoonshuishoudens respectievelijk drie- en meerpersoonshuishoudens . Deze grenzen zullen
eveneens 1n de nieuwe Huisvestinsgwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector
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bewoners-gemeente nu veel meer partijen op het speelveld (corporaties, ontwikkelaars, makelaars, bedrijfsleven) en een reikwijdte ver voorbij de eigen woning en de
directe woonomgeving.
Daarbij zullen we er ons meer en meer rekenschap van moeten geven - onderzoek
wijst ook in die richting - dat de relaties tussen bewoners en hun woonomgeving en de
relaties tussen (groepen) bewoners onderling aan snelle veranderingen onderhevig zijn
en beduidend verschillen van die van enkele decennia geleden. Voor veel bewoners is
de wijk nog steeds de woonplek, maar niet het enige of primaire referentiekader en
daarmee uitvalsbasis of object van handelen. En in de bevolkingssamenstelling van
veel wijken hebben zich de afgelopen decennia grote veranderingen voorgedaan die
hun neerslag hebben gevonden in veranderingen in karakter en intensiteit van sociale
samenhangen. Het maakt echt wel verschil of je zo'n proces ingaat met een flinke
groep zittende bewoners die in die wijk al jarenlang ervaring met inspraak, medezeggenschap en participatie achter de kiezen hebben of dat je dat moet doen met grote
aantallen bewoners, die die traditie en ervaring nog niet hebben, al wonen ze vaak ook
al jaren in diezelfde wijk.
En tot slot van deze algemene beschouwingen nog dit. Getalsmatig zijn bewoners de
grootste belanghebbende partij in het proces van stedelijke vernieuwing. Zij zijn echter niet de enige partij met belangen daarin. Bovendien worden hun· belangen in belangrijke mate bepaald door hun huidige oordelen, wensen, verwachtingen en perspectieven. Die zullen er over vijf of tien jaar voor een groot deel anders uitzien dan
nu en tegen die tijd zal een aanzienlijk deel van de huidige bewoners vervangen zijn
door anderen, met vast weer andere opvattingen en wensen.
Tegenover die constante sociale dynamiek staat de harde continuïteit van de fysieke
omgeving en de ingrepen daarin. Woningen, wegen, groenvoorzieningen, industrieterreinen en andere voorzieningen worden niet na tien of twintig jaar vervangen door iets
anders, omdat de behoeften zijn gewijzigd.
Bij stedelijke vernieuwing zal het er dus om gaan gezamenlijk zulke duurzame oplossingen te bedenken, dat de permanente sociale dynamiek - die zich niet alleen manifesteert in veranderende woonwensen, maar evenzeer in veranderingen in vrijetijdsbesteding, mobiliteitsgedrag, demografie, normen en waarden, vraag naar en aanbod van
werk - gedurende een redelijk lange reeks van jaren kan worden geaccommodeerd.
Dat vergt van alle partijen - en dus ook van bewoners - een visie en een inzet die verder reikt dan het kortetermijnbelang.
Ik zeg dit allemaal om duidelijk te maken dat een zinvolle invulling van bewonersparticipatie in het proces van stedelijke vernieuwing in een duidelijk gemarkeerde en
complexe beleidsmatige en maatschappelijke context plaatsvindt.

2.3

Een visie op de invulling van de rol van bewoners

Nu dan de mogelijkheden voor invulling en vormgeving van de rol van bewoners bij
stedelijke vernieuwing. Het is zeker niet mijn bedoeling - en ook niet die van de
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staatssecretaris van VROM of van 'het' Rijk - om tot achter de komma aan te geven,
laat staan .voor te schrijven, wat bewoners wel of niet zouden moeten willen en doen
en hoe dat dan geregeld zou moeten worden. De tijd dat het Rijk allerlei zaken gedetailleerd voorschrijft en oplegt aan lokale partijen - of dat nu gemeenten, woningcorporaties of bewoners zijn - ligt inmiddels ver achter ons. Een dergelijke 'rijksdwingelandij , zou ook geheel voorbijgaan aan de innovatieve sturingsfilosofie van stedelijke
vernieuwing; aan de grote lokale verscheidenheid en aan het zelfoplossend vermogen
van lokale partijen.
Dit wil ook weer niet zeggen dat het Rijk die lokale partijen een absolute carte blanche
geeft. Het Rijk is en blijft zelf ook medeverantwoordelijke partij in dit proces, maar
geeft daaraan invulling op een andere wijze dan pakweg een decennium geleden het
geval was.
Laat ik beginnen met het oplichten van een tipje van de sluier. Veel meer dan dat kan
het niet zijn, want het wetsontwerp Stedelijke Vernieuwing - het ligt een dezer dagen
in de ministerraad - moet nog onderworpen worden aan het oordeel van de Raad van
State en het beleidskader ISV, dat gehanteerd zal worden bij de toetsing van de stedelijke· investeringsprogramma's, is nog niet formeel naar buiten gebracht. En in zijn algemeenheid zal ik in verband met de actuele politieke situatie een voorbehoud moeten
maken!.

In het kader van het ISV wordt het overleg met bewoners als procesvereiste opgenomen. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij aangeven hoe zij hun doelstellingen
willen vormgeven in termen van organisatie van het proces. Daarbij moet in ieder geval worden ingegaan op de betrokkenheid van bewonersorganisaties, woningcorporaties en bedrijfsleven, zowel in financiële als in niet-financiële zin. Daarnaast wordt
ook de inhoudelijke eis gesteld dat de gemeente moet voorzien in maatregelen om de
betrokkenheid van bewoners bij hun dagelijkse leefomgeving te vergroten. Daarbij
gaat het in ieder geval om participatie van belanghebbenden in veranderingsprocessen
op het niveau van wijk en gemeente.
Deze vereisten maken duidelijk dat bewonersparticipatie in de rijksvisie niet wordt
opgevat als een eenmalige aangelegenheid, maar als vast onderdeel van een continu
veranderingsproces en als blijvende betrokkenheid bij de dagelijkse leefomgeving.
Bij de toetsing van de ontwikkelingsprogramma's - de 25 GSB-gemeenten zullen die
indienen voor 1 november 1999 de andere gemeenten doen dat in de eerste helft van
2000 - zal nauwgezet worden nagaan op welke wijze de gemeenten met die eisen zijn
omgegaan. Criterium is dat die ontwikkelingsprogramma's mede het resultaat zijn van
overleg met bewoners.
Hoe kan het Rijk dat nagaan? Allereerst blijkt dat uit het ontwikkelingsprogramma
zelf. Gemeenten zullen daarin aannemelijk moeten maken dat er ordentelijk overleg
met bewoners heeft plaatsgevonden en moeten aangeven wat daarvan de uitkomsten
zijn. Als dat overleg met bewoners niet of niet naar genoegen heeft plaatsgevonden,
dan zal dat ongetwijfeld ook al aan de orde komen bij de vaststelling van het ontwik-

!
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Opmerking redactie: de studiedag vond plaats de dag nadat de Eerste Kamer de referendwnvoorstellen had verworpen, waardoor de val van het kabinet onafwendbaar leek.

kelingsprogramma door de gemeenteraad. Maar tegen die tijd hebben bewoners ook al
langs andere wegen hun zienswijze kenbaar gemaakt, via de media of anderszins en
dergelijke signalen zullen ongetwijfeld ook het Rijk bereiken, bijvoorbeeld via de Inspectie Volkshuisvesting. Tot slot, we gaan ook niet passief zitten wachten tot die
ontwikkelingsprogramma's bij ons in de bus vallen. Er wordt momenteel hard gewerkt
aan een communicatieprogramma, waarmee de Inspectie Volkshuisvesting, tezamen
met de andere VROM-inspecties, de komende tijd actief op pad zullen gaan richting
gemeenten en lokale partijen. Het moet al heel gek gaan als al die antennes de signalen van bewoners niet zullen opvangen.
Ik heb al aangegeven dat het op de drempel van het derde millennium niet in de rede
ligt dat het Rijk tot achter de komma voorschrijft hoe het overleg met bewoners moet
worden ingericht, met welke bewoners of groepen van bewoners er precies overlegd
zou moeten worden, hoe vaak en hoe intensief dat zou moeten en welke methodieken
daarbij gehanteerd worden. Daar hebben we bij VROM geen dichtgetimmerde standpunten over en zeker geen standpunten die we dwingend zullen voorschrijven.
Maar dat neemt niet weg dat er ook bij VROM gedachten over bestaan. Ik wil met u
een aantal aspecten en invalshoeken van bewonersparticipatie de revue laten passeren,
niet in de geest van: "Zo ziet het Rijk het en zo moet het dus (anders krijgen we geen
geld)", maar veeleer in de geest van: "Het lijkt ons verstandig dat ... "
Om te beginnen lijkt het mij verstandig lering te trekken uit een aantal recente praktijkvoorbeelden die in ieder geval niet wijzen op een zinvolle en vruchtbare aanpak. U
kent die gevallen, uit de media of misschien uit eigen ervaring, dus ik hoef ze hier niet
nog eens met naam en toenaam te noemen.
Daartegenover staan legio praktijkvoorbeelden die wel aanslaan en goed werken.
Vanmiddag kunt u met enkele hiervan kennismaken, maar er zijn er talloze meer in de
aanbieding . Als u ze zelf niet kunt vinden, dan zijn organisaties als de VNG, Aedes,
de Nederlandse Woonbond, het LCO/LSA en de SEV zonder twijfel graag bereid en
zeker in staat u op het goede spoor te zetten. Dat u die voorbeelden zonder meer kunt
kopiëren voor toepassing in uw eigen gemeente of wijk, lijkt me lang niet altijd waarschijnlijk, maar u kunt er zeker lering uit trekken.
De organisaties die ik zojuist noemde, hebben niet alleen tal van praktijkvoorbeelden
in de aanbieding, zij beschikken in de meeste gevallen ook over handleidingen, brochures en ander algemeen informatiemateriaal over de aanpak van bewonersparticipatie. Het is verstandig daar uw voordeel mee te doen, want hieruit kunnen veel verstandige tips en suggesties gehaald worden.
Stedelijke vernieuwing, het is al enkele keren gememoreerd, is een proces van lange
duur, dat zich op meerdere niveaus zal afspelen: de stad (of zelfs nog ruimer), de
wijk, de buurt, het complex. Het is ook een proces dat zich in fasen zal voltrekken:
analyse, identificatie van mogelijke oplossingsrichtingen en het maken van een keuze
daaruit, planning, fasering en uitvoering. Op al die niveaus en in al die fasen is bewonersparticipatie aan de orde, maar de participanten zullen niet steeds dezelfde zijn.
Sommigen zijn vooral geïnteresseerd in en betrokken bij ontwikkelingen op stedelijk
niveau, anderen zullen meer betrokken willen zijn bij veranderingen in hun directe
woonomgeving of bij beheersactiviteiten. Het is verstandig van meet af aan rekening
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te houden met die verschillen en niet te streven naar uniforme participatiemodellen die
in elke situatie toepasbaar moeten zijn.
Om erachter te komen wat bewoners willen, zal het lang niet altijd nodig zijn ze allemaal actief bij het proces betrokken te krijgen. Dat zal ook zeker niet lukken. De ervaring heeft ook geleerd dat in een aantal gevallen bewonerscommissies, platforms of
andere vormen van min of meer georganiseerd overleg ook niet altijd in staat zijn gebleken exact te verwoorden wat er werkelijk onder de bewoners leeft.
Die vormen van overleg en participatie zijn zeker belangrijk; er zijn vele voorbeelden
die aantonen dat het voortreffelijk werkt, maar in aanvulling op of met name bij afwezigheid van bestaande structuren is het altijd heel goed mogelijk - in een aantal gevallen inmiddels met bewezen succes - alle bewoners rechtstreeks te benaderen met informatiemateriaal, uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere activiteiten. Om een
echt betrouwbaar zicht te krijgen op wat bewoners wensen, kan dat direct gevraagd
worden via allerlei enquêtetechnieken. In de Bijlmer heeft men daar zeer goede ervaringen mee opgedaan. Rechtstreekse benadering en enquêtering van alle bewoners
kost geld en tijd, maar die investeringen betalen zich zeker terug .
Bewonersparticipatie brengt ook andere kosten met zich mee: kosten die voortvloeien
uit ondersteuning, het huren van vergaderruimte en deskundigheidsbevordering (als
die nog nodig is) en secretariaatskosten. Het lijkt me niet verstandig de bewoners die
kosten uit eigen zak te laten betalen, ook al hebben ze nog zoveel belang bij de zaak.
Dat hoeft ook niet. In veel gevallen krijgen huurdersorganisaties al financiële ondersteuning van sociale verhuurders. Daarnaast kunnen bewoners en bewonersorganisaties voor financiële ondersteuning een beroep doen op de gemeente. Want net als het
geval was bij het Stadsvernieuwingsfonds, is bij de voeding van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing rekening gehouden met een post proceskosten en daartoe
behoren in onze visie ook kosten van bewonersparticipatie .
De betrokkenheid van bewoners zal zich niet beperken tot het veranderingsproces zelf
Bewoners zullen zeker ook - en in veel gevallen misschien wel op de allereerste
plaats - geïnteresseerd zijn in de concrete uitkomsten. Om het geparafraseerd te zeggen: moet ik uiteindelijk - na al mijn inspanningen en participatie - inderdaad wijken
voor de rijken of kan ik blijven en dan ook nog in de woning van mijn keuze? Waarschijnlijk zal het niet mogelijk zijn daarover aan alle bewoners al in de eerste fase van
het proces duidelijkheid en zekerheid te verschaffen, maar het lijkt me verstandig dat
zo snel mogelijk te doen. En afhankelijk van de mate waarin aan die bewoners is gevraagd wat ze willen - in de oude woning blijven, in een verbeterde woning, hun
huurwoning kopen, een duurdere huurwoning of een koopwoning in diezelfde wijk zal het mogelijk zijn aan zoveel mogelijk wensen en verwachtingen tegemoet te komen. Die vroegtijdige duidelijkheid en zekerheid zullen het participatieproces positief
beïnvloeden.
Enigszins losstaand van participatie, maar wel van eminent belang voor het creëren
van een verantwoord proces en draagvlak voor stedelijke vernieuwing, is het opstellen
en uitvoeren van een soort sociaal plan. Eenvoudige middelen als herhuisvesting en
vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten kunnen onnodige weerstanden voorkomen.
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Een laatste opmerking in de richting van de bewoners : wacht u niet tot de gemeente
bij u komt en zeker niet als die dan met een kant-en-klaar plan komt, maar neem
vooral zelf het initiatief en laat vroegtijdig weten wat u wilt.

2.4

Ter afsluiting

Als aan het eind van deze studiedag vastgesteld kan worden dat de meeste neuzen van VROM, gemeenten, corporaties en bewoners - ten aanzien van de hoofdlijnen van
bewonersparticipatie bij stedelijke vernieuwing zo ongeveer in dezelfde richting staan,
dan lijkt mij dat een uitstekend uitgangspunt om gezamenlijk dat proces in te gaan. En
gaandeweg zullen wij elkaar ongetwijfeld nog vele keren tegenkomen.
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3
SOCIAAL PLAN WIJKVERNIEUWING
A.H. Moerman
Nijestee, Groningen

3.1

Inleiding

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de Woonkoepel, de gezamenlijke Groninger
corporaties (behalve Patrimonium) en de gemeente Groningen is een aantal afspraken
vastgelegd die tezamen de 'sociale paragraaf' vormen bij het Convenant Wijkvernieuwing dat onlangs is opgesteld . In dit convenant zijn programmatische, organisatorische en financiële zaken over de vernieuwing van woningen en woonomgeving in met
name de naoorlogse wijken van de stad vastgelegd.
.
Een deel van de afspraken in deze overeenkomst heeft een algemeen, stedelijk karakter. Zo is er één universele regeling voor verhuis- en her inrichtingskosten uitgewerkt.
Op andere terreinen (bijvoorbeeld met betrekking tot de wijze waarop met bewoners
wordt overlegd) zijn in deze overeenkomst algemene, richtinggevende intenties vastgelegd, intenties die door de betrokken partijen per wijk of project verder moeten
worden uitgewerkt. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat zo veel mogelijk wordt aangesloten op bestaande voorzieningen, afspraken en overlegstructuren.
De vaststelling (en regelmatige actualisatie) van stedelijke programma's is een stedelijke aangelegenheid. Datzelfde geldt voor de doorvertaling van deze programma's
naar wijk- en buurtniveau . Dit geschiedt primair op basis van stedelijke inzichten en
woningmarktonderzoek. De consequenties van deze programma's voor individuele
wijken en de uitwerking in concrete plannen en projecten zijn onderwerp van gesprek
met bewoners op wijkniveau .
In dit sociaal plan zijn voor zowel individuele bewoners als voor bewonersorganisaties
de positie, procedures, rechten en regelingen nader uitgewerkt.

3.2

Bewonersorganisaties op wijkniveau

Gesprekspartners
Corporaties en gemeente erkennen bewoners als gesprekspartner met belangen op verschillende niveaus. Zowel op stedelijk niveau, als op wijk- en buurt-/complexniveau
zal dan ook overleg plaatsvinden. Per niveau kunnen de gespreksthema's variëren. Als
voorwaarde voor bewonersorganisaties geldt dat ze een draagvlak organiseren.
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Betrokkenheid bewoners
Voor het welslagen van wijkvernieuwingsprojecten is de betrokkenheid van bewoners
een essentiële randvoorwaarde. Om deze betrokkenheid waar te maken, met name in
de wijken waar zwaardere ingrepen moeten plaatsvinden, kunnen aanvullende middelen nodig zijn: bijvoorbeeld voor de uitvoering van een enquête of doorstromingsonderzoek of voor advisering door een deskundige.
Corporatie en gemeente zijn bereid in deze middelen te voorzien, zij het onder voorwaarden. Zo moeten per wijk of project onderbouwde aanvragen worden ingediend
die bovendien op draagvlak berusten. Er worden alleen initiatieven gehonoreerd die in
het kader van de wijkvernieuwing een aantoonbare meerwaarde opleveren. Ook moet
bij de indiening zoveel mogelijk worden aangesloten bij bestaande kaders en contacten. Per wijk is een budget beschikbaar van f 100,- per te slopen of samen te voegen
woning. Dit budget kan worden aangewend voor de duur van de wijkvernieuwingsprojecten in de betreffende wijk. Het is een aanvulling op bestaande regelingen en
voorzieningen, zoals het gemeentelijk opbouwwerk en de reguliere steun van corporaties aan bewonerscommissies.
Ondersteuning door een deskundige is een specifiek onderdeel van de aanvullende
middelen die bewonersorganisaties wellicht nodig hebben om hun betrokkenheid bij de
wijkvernieuwing te kunnen waarmaken. De ondersteuning kan zich richten op:
het vergroten van de inhoudelijke kennis van bewoners om beter 'te kunnen participeren in planontwikkeling en -uitvoering;
het vergroten van het organiserend vermogen van bewonersorganisaties;
het coachen in het opkomen voor het bewonersbelang.
Verder gelden voor de ondersteuning de randvoorwaarden zoals die zijn overeengekomen en zijn verwoord in de bijlage 'technische bewonersondersteuning' .

Informatie aan bewoners
Op wijk-, project- enJof corporatieniveau worden concrete afspraken gemaakt over de
informatie aan en betrokkenheid van bewoners . Bestaande overeenkomsten tussen individuele corporaties en bewoners(organisaties) dienen daarbij als basis.

3.3

Beheer

Noodzaak
In de wijkvernieuwingsgebieden zal veel aandacht worden besteed aan fysiek en sociaal beheer, zowel voor, tijdens en na wijkvernieuwing. Dit gebeurt om overlast zoveel
mogelijk te beperken en het leefmilieu op peil te houden. Ook in buurten die pas over
enkele jaren op de rol staan, moet het beheer gewaarborgd blijven.
Overlegvormen
In de intensieve wijkvernieuwingsgebieden zullen sociaal en fysiek beheer zoveel mogelijk centraal worden gecoördineerd. Een goede vorm is het instellen van een beheerteam, eventueel gesplitst in een sociaal beheerteam en een fysiek beheerteam. De
beheerteams kunnen bestaan uit een vertegenwoordiging van bewoners, corporatie,
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relevante gemeentelijke diensten (milieudienst, openbare werken, politie, stadsdeelcoordinatie) en WING. De beheerteams bespreken/coördineren zaken op wijkniveau.
De sociale beheerteams zullen zich met name richten op bewonersaangelegenheden:
herhuisvesting, toewijzing en communicatie. In de fysieke beheerteams komen met
name beheermaatregelen ten aanzien van woningen en woonomgeving aan de orde. De
koppeling van deze informatie is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer in
het betreffende wijkvernieuwingsgebied.

Beheerplannen
In wijkvernieuwingsgebieden moeten duidelijk afspraken zijn over het beheer van woningen en woonomgeving en de communicatie met bewoners voor, tijdens en na de
aanpak in de vorm van een beheerplan. Dit plan wordt in overleg met bewoners opgesteld en in het beheerteam vastgesteld. In dit plan worden drie perioden onderscheiden: voor, tijdens en na de wijkvernieuwing. Per periode wordt aandacht besteed aan
drie aspecten.
Beheer ten aanzien van woningen en gebouwen: hoe wordt omgegaan met leegstand, onderhoud, overlast tijdens werkzaamheden in woningen en toewijzing?
Beheer ten aanzien van woonomgeving: beperken van overlast als gevolg van vervuiling, lawaai, (bouw)verkeer, verhuizing en bouwactiviteiten. Hoe worden
werkzaamheden gecoördineerd en hoe worden veiligheid (inbraak, afsluiting
bouwwerken), parkeer-, speel- en groenvoorzieningen behouden? Het gaat om de
ontwikkeling van projecten die de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving vergroten.
Communicatie met bewoners: vastleggen van informatieprocedure, instellen van
spreekuren of contactpersonen, opstellen van een klachtenprocedure en werven
van bewoners voor langetermijnbeheeractiviteiten.

3.4

Beleid ten aanzien van herhuisvesting

Er is één algemene procedure van kracht voor urgentiestelling en herhuisvesting.
Daarbij geldt als uitgangspunt dat bewoners met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd een bij inkomen en huishoudensgrootte passende woning van een vergelijkbare kwaliteit krijgen aangeboden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden
met de wijkvoorkeur . Overigens is ook in het geval van gedwongen verhuizing als gevolg van wijkvernieuwing de recentelijk gewijzigde huisvestingsverordening van toepassing.
Concreet betekent dit voor bewoners die moeten verhuizen het volgende:
Ze krijgen een jaar vantevoren schriftelijk bericht over de geplande sloopdatum.
Vanaf een jaar voor de geplande sloopdatum komen bewoners in aanmerking voor
vergoedingen.
Zo snel mogelijk na de aankondiging van de geplande sloopdatum doch uiterlijk
een half jaar daarvoor worden bewoners bezocht voor een individueel gesprek
over de wensen en mogelijkheden bij herhuisvesting.
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Vanaf een jaar voor de geplande sloopdatum krijgen de betrokken bewoners de
status van 'wijkvernieuwingsurgenf. Deze status geldt voor de periode van één
jaar. Het verzoek tot urgentie wordt gedaan door de verhuurder, waarbij tevens
een woningprofiel wordt meegegeven voor een ·gelijkwaardige andere woning. In
voorkomende gevallen kan een ander profiel worden afgegeven. Bij herhuisvesting
wordt rekening gehouden met de woonwensen van de bewoners.
Bewoners kunnen zelf zoeken naar een nieuwe woning, maar krijgen in ieder geval ook twee woningen aangeboden waarvan de woonruimte en woonomgeving
van minimaal vergelijkbare kwaliteit is. Hiervan zijn de kenmerken: een vergelijkbaar aantal m2 , een vergelijkbaar aantal vertrekken en een maximaal huurprijsverschil van 10%. De verhuurder registreert de verhuisbewegingen in wijkvernieuwingsgebieden.
Voor wijkvernieuwingswijken wordt een herhuisvestingsplan gemaakt. Een regeling met betrekking tot wisselwoningen waarvan eventueel gebruik moet worden
gemaakt, wordt opgenomen. Ook wordt in zo'n plan de intentie opgenomen dat
bewoners na een definitieve verhuizing niet nog eens vanwege wijkvernieuwing
hoeven verhuizen. Herhuisvestingsplannen moeten minimaal een jaar voor de geplande ingreep gereed zijn.

Wisselwoningen en tijdelijke woningen
Wisselwoningen zijn bedoeld voor huurders die terugkomen in hun oude, gerenoveerde woning. Tijdelijke woningen zijn bedoeld voor huurders die naar een nog niet gereed zijnde sociale nieuwbouwwoning! zullen verhuizen. De wisselwoning staat in de
eigen wijk. Hiervan kan in onderling overleg worden afgeweken. De huur is niet hoger dan de huur van de verlaten woning . De wisselwoning wordt gestoffeerd en
schoon en netjes opgeleverd. Het verblijf in de wisselwoning is beperkt tot de duur
van de renovatie. De wisselwoning past bij de gezinssituatie. Het verblijf in een tijdelijke woning is in principe maximaal anderhalf jaar. De kosten van het verhuizen naar
een wisselwoning of tijdelijke woning worden, mits de verhuizing is uitgevoerd door
de speciale verhuisservice, volledig vergoed. Bewoners hebben bij het verhuizen naar
een wisselwoning of tijdelijke woning recht op een herinrichtingsvergoeding van
f 1.000,-.

3.5

Individuele afspraken

Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten
De corporaties stellen ter tegemoetkoming aan verhuis- en herinrichtingskosten de
volgende bedragen beschikbaar:
- f 7.500,- bij zelfstandige woningen;

I

Hieronder vallen sociale-huurwoningen en sociale-koopwoningen
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- f 3.750,- bij HAT-eenheden2 , duplexwoningen' en tweekamerwoningen4 ;

- f 2.500,- bij onzelfstandige eenheden en kamers .
Betaling vindt bij zelfstandige eenheden in termijnen plaats. Deze keuze is - in het
belang van bewoners - gemaakt tegen de achtergrond van de beheersbaarheid van het
verhuisproces en de leefbaarheid van de wijk. Doelstelling is om de onduidelijkheid
bij het beheer van leegkomende woningen te ondervangen.
De uitbetaling vindt plaats op de volgende momenten:
zelfstandige woningen: f 6.750,- bij huuropzegging en f 750,- bij inlevering van
de sleutel;
RAT-eenheden/duplexwoningen: f 3.000,- bij huuropzegging enf 750,- bij inlevering van de sleutel;
bij onzelfstandige eenheden/kamers: uitbetaling van f 2.500,- bij inlevering van
de sleutel (één termijn) .
Bij de overgang van de oude naar de nieuwe woning wordt de huurder voor één
maand geen dubbele huur in rekening gebracht. In deze overgangsmaand geldt de
huurprijs van de oude woning .
Aanvullende vergoedingen voor uitzonderlijke kosten

Naast dit bedrag is er een voorziening getroffen als tegemoetkoming aan uitzonderlijke
kosten die door de verhuizing kunnen ontstaan. In dit pakket kunnen onder andere
worden opgenomen:
een vergoeding voor zelf aangebrachte niet-verhuisbare voorzieningen (voor vergoeding komen alleen schriftelijk aangevraagde en toegestane voorzieningen in
aanmerking; dit laat onverlet dat er in andere situaties een beroep kan worden gedaan op de geschillencommissie);
een tegemoetkoming bij een eventuele huursprong;
een vergoeding wegens excessieve overlast.
Deze extra bijdragen worden niet standaard toegekend, maar zijn bedoeld voor die gevallen waarin in alle redelijkheid een extra bijdrage niet kan worden onthouden. De
extra bijdragen worden in individueel overleg tussen corporatie en huurder vastgesteld . Eventuele nadere toekenningscriteria kunnen per wijkvernieuwingsgebied worden bepaald.

2

3

4

HAT-eenheden zijn wooneenheden die als gevolg van de zogenaamde HAT-regeling zijn gebouwd.
Duplexwoningen zijn de portieketagewoningen die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd met de
intentie later van twee woningen één woning te maken of van drie woningen twee. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de Korrewegwijk (Groningen).
Tweekamerwoningen zijn zelfstandige woningen met een eigen voordeur en met, naast een keuken en
een badkamer, één woonkamer en één slaapkamer.
Indien de hoofdbewoner 65 jaar of ouder is en verhuist naar een huis met meer kamers, dan komt deze in aanmerking voor de vergoeding van f 7.500,-.
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Individueel gesprek
In een individueel gesprek dat na het schriftelijk bericht over de geplande sloopdatum
en uiterlijk een half jaar voor de sloopdatum wordt gehouden, kom in ieder geval
drie onderwerpen aan de orde:
de individuele vergoeding;
de aanvullende vergoedingen voor maatwerk en uitzonderlijke kosten;
de huisvesting.
Als bewoners dat willen, dan kan een derde partij hierbij aanwezig zijn.
Zorg voor ouderen en gehandicapten
Voor ouderen en gehandicapten zal worden voorzien in een goede sociale en maatschappelijke begeleiding vóór, tijdens en na het proces van verhuizing. Herkeuring is
in dit kader een recht en geen plicht. Als wordt afgezien van herkeuring, blijft de bestaande medische indicatie van kracht. Naast deze immateriële zaken zullen in dit gesprek ook materiële kwesties aan de orde komen.
Verhuizing
De partijen gaan een inspanningsverplichting aan om de verhuizingen in het kader van
de wijkvernieuwing zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Omdat het om een groot
aantal verhuizingen gaat, wordt ingezet op het regelen van een bijzondere verhuisservice bij een bestaand verhuisbedrijf.

3.6

Klachten, arbitrage en evaluatie

Bij het uitblijven van overeenkomst over de hoogte van aanvullende vergoedingen of
de aanvaardbaarheid van vervangende woonruimte en bij klachten over de wijze
waarop de herhuisvesting wordt geregeld, kunnen zowel huurder als corporatie hun
klacht of geschil voorleggen aan de gezamenlijke klachtencommissie van de Groninger
corporaties. Over voorgelegde klachten en geschillen zullen bindende uitspraken worden gedaan.

3.7

Tot slot

Jaarlijks wordt door partijen een evaluatie gehouden die de partijen in staat stelt de
werking van het sociaal plan in de volle breedte te kunnen beoordelen. De partijen
verplichten zich tot het leveren van de benodigde informatie om de evaluatie te kunnen
uitvoeren. De in dit plan genoemde bedragen worden met het prijsindexcijfer voor gezinnen aangepast. Dit zal voor het eerst per 1 januari 2000 plaatsvinden.
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4

HERSTRUCTURERING VAN OF VOOR
BEWONERS?
A.L. Ouwehand
Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft

4.1

Inleiding

Herstructurering wordt vaak gepresenteerd als iets waar je alleen maar vóór kunt zijn,
net zoiets als verbetering. Maar toch blijkt dat in de praktijk niet altijd te kloppen: regelmatig staan er stukken in de krant van bewoners die tegen de voorgestelde plannen
zijn. Vaak heeft dat te maken met de vraag of de herstructurering plaatsvindt voor de
bewoners, of dat de herstructurering nu juist bedoeld is om de bewonerssamenstelling
van een gebied te veranderen.
In mijn inleiding zal ik vanuit onderzoek en de praktijk ingaan op de motieven die bij
herstructurering een rol spelen. Ik doe dat door eerst in te gaan op : de definitie, de
benodigdheden, de beleidsdoelen en de bewonersbelangen. Op basis van onderzoeksresultaten ga ik vervolgens in op de verschillende invalshoeken met betrekking tot de
doelstelling van differentiatie en plaats daarbij enkele kanttekeningen. Welke mogelijkheden bestaan er in feite om te sturen bij de problemen waar herstructurering een
oplossing voor zou moeten zijn? Tot slot plaats ik enkele kanttekeningen bij de aanpak
van herstructurering in de praktijk.

4.2

Begrippenkader

In de nota Stedelijke Vernieuwing (Ministerie van VROM, 1998) komt men tot de
volgende omschrijving: "Voor een gezonde toekomst van de stad is een gedifferentieerde samenstelling van bevolking en woningvoorraad noodzakelijk. Waar in bepaalde
wijken eenzijdigheid domineert of dreigt, kan door het vergroten van de gevarieerdheid van het woningbestand worden aangestuurd op kwaliteitsverhoging van het woonen werkmilieu ( ... ). Voor deze ingrepen wordt veelal de term 'herstructurering' gebruikt. "
Uit deze omschrijving van het Rijk wordt duidelijk dat bij herstructurering tenminste
drie ingrediënten aanwezig zijn: bewoners, woningen en leefbaarheid. Een éénzijdige
woningvoorraad veroorzaakt een dito samenstelling van de bewoners en leidt tot leefbaarheidsproblemen. Of, andersom geformuleerd: een gedifferentieerde woningvoorraad trekt een gedifferentieerde groep bewoners aan en als de bewonerssamenstelling
gedifferentieerd is, heb je minder leefbaarheidsproblemen. Volgen we de opvatting
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van het Rijk, die overigens gedeeld wordt door zeer veel politici, deskundigen, corporaties en bewonersorganisaties, dan is differentiatie een ideaal middel om problemen
op te lossen. In de praktijk wordt dat met name door bewoners echter niet altijd zo
beleefd.

4.3

Beleidsdoelen en het bewoners belang

De kop van een artikel in de Volkskrant en een citaat van één van de bewoners maakt
dat duidelijk: "Boze Groningers moeten 'wijken voor de rijken' (.... )." "Je breekt niet
alleen huizen af, maar een hele sociale structuur. Je haalt de samenhang van een bevolkingsgroep uit elkaar." Zo karakteriseren de bewoners van Paddepoel-Zuid en de
Radiumstraat in Vinkhuizen de aanpak van de gemeente Groningen. De belofte van
een betere woning en een verhuiskostenvergoeding noemen ze een doekje voor het
bloeden, "want waar en voor welke prijs wordt er niet bij gezegd" (de Volkskrant, 4
juli 1998) .
Uit het artikel blijkt verder dat het proces rond de herstructurering niet goed is verlopen. Ook de wethouder erkent dat . Zo zijn er veel voorbeelden te noemen waar het
proces niet goed verloopt. Maar komt het nu alleen door het proces, door het gebrekkige overleg met de bewoners? Of klopt de probleemstelling misschien niet, dan wel
bestaat er in die situaties niet grote onenigheid tussen enerzijds de bewoners en anderzijds de gemeente of de corporatie over de probleemstelling en daarmee over de gewenste aanpak?
In 1996 constateerde Arnold Reijndorp al dat er bij beleidsmakers de hardnekkigheid
bestaat om aan de concentratie van bepaalde bevolkingsgroepen (lage inkomens, etnische minderheden) leefbaarheidsproblemen en kansarmoede te koppelen en deze door
middel van ruimtelijke maatregelen te willen aanpakken. Hij stelt dat niet zo zeer de
homogenisering van die buurten een probleem vormt, maar de heterogenisering en de
wijze waarop de beheerders (corporaties en gemeenten) daarop hebben gereageerd in
het beheer en de openbare ruimte.

4.4

Drie invalshoeken

Op die vermeende relaties tussen woningvoorraad, bewoners en leefbaarheid en de effecten van homogenisering en heterogenisering gaat ook André Buijs in. In zijn studie
'De ideale mix' onderscheidt hij drie invalshoeken die bij herstructurering soms geheel wanordelijk door elkaar heen gebruikt worden. Hij illustreert die drie invalshoeken met drie citaten:
De sociaal-economische invalshoek:
"De concentratie van de laagste inkomensgroepen in wijken met de laagste huurprijzen maakt deze gebieden tot potentiële getto's" (citaat van Duivesteijn).
De sociaal-culturele invalshoek:
"3,4 miljoen mensen wonen in wijken waar burenoverlast vormen aanneemt die
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de leetbaarheid aantasten. Voor een bijna even groot aantal is de sociale structuur
van de wijk een probleem" (citaat van Van Velzen).
De ruimtelijk-economische invalshoek:
"De IJburgers zullen het draagvlak versterken voor het behoud van de binnenstad"
(citaat van Richter Roegholt).
Vervolgens behandelt Buijs de verschillende invalshoeken door aan te geven van welke begrippen en methoden ze gebruikmaken en welke kanttekeningen er bij te plaatsen
zijn.
Bij de sociaal-economische invalshoek wordt eerst gekeken naar de sociaaleconomische kenmerken van de bevolking. Het gaat dan om lage inkomens en een lage opleiding die leiden tot armoede, kansarmoede, beperkte keuzevrijheid en inkomenswijken. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van segregatie-indexen. Dit leidde onder andere tot uitspraken als "Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland" als aanduiding van een zeer groot maatschappelijk probleem. De doelstelling
wordt altijd geformuleerd als het tegenovergestelde, zoals bij het volkshuisvestingsplan voor Rotterdam in de afgelopen jaren: 'Rotterdam, de ongedeelde stad' . Waar
uitgegaan wordt van de sociaal-economische invalshoek, gaat men uit van (vermeend)
negatieve effecten van de concentratie van lage-inkomensgroepen: het zogenaamde
'buurteffect' . Daarmee wordt gedoeld op de veronderstelde relatie tusseneen laag inkomen, lage huren, een lage kwaliteit van de voorzieningen, grote werkloosheid, het
ontbreken van een stimulerende omgeving, resulterend in beperkte maatschappelijke
kansen. Kinderen die opgroeien in zo'n omgeving hebben minder kansen, kunnen zich
er niet aan onttrekken en zullen zelf ook weer in zo 'n buurt terechtkomen. Er wordt
veel gerefereerd aan onderzoek uit Amerika.
Bij de tweede invalshoek, de sociaal-culturele, wordt veel meer waarde gehecht aan
de relatie tussen de sociaal-culturele kenmerken en de leetbaarheid in de buurt. De etniciteit speelt een grote rol, evenals begrippen als homogeniteit en heterogeniteit. Het
gaat daarbij om menging of scheiding van bevolkingsgroepen. Te grote concentraties
van bepaalde groepen zouden ertoe leiden dat er leetbaarheidsproblemen ontstaan, tot
uiting komend in overlast en conflicten tussen bewoners . Dit leidt tot een negatieve
woonbeleving en vermindert het zich thuisvoelen in de buurt. Bij de veronderstelde
voordelen van heterogeniteit zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen. Het doorbreken van de homogeniteit in bepaalde buurten door het zogenaamde 'spiegelbeeldige
bouwen' (het realiseren van bereikbare woningen in betere buurten en buurten met
voornamelijk eigen woningbezit) levert in de praktijk nogal eens verzet op. Uit veel
woonwensenonderzoek komt naar voren dat men graag met mensen van 'hetzelfde
slag' in één buurt woont. Maar in hoeverre kun je nu nog spreken over 'homogeniteit'
bij de voortschrijdende individualisering? En naar welke kenmerken meet je die? Inkomen kan zeker niet de enige verklarende factor zijn. Etniciteit is evenmin allesbepalend . Het lijkt erop dat leefstijlen een steeds grotere rol gaan spelen. En dan kan er
bijvoorbeeld sprake zijn van grote inkomensverschillen binnen één stijl van leven.
De ruimtelijk-economische invalshoek gaat primair uit van de ruimtelijke context: de
kwaliteit van het woongebied. De aantrekkingskracht van het woongebied staat voor19

op; de kwaliteit vergt een bepaald niveau van de voorzieningen en verhoogt de woonbeleving. Deze vergroten respectievelijk de gebruikswaarde en belevingswaarde.
Daarmee wordt de aantrekkingskracht van een gebied weer verder vergroot. De status
van een gebied is belangrijk: deze bepaalt weer de verhuurbaarheid en de - al dan niet
selectieve - verhuisprocessen. De status van een gebied is moeilijk te beïnvloeden als
die eenmaal een negatieve klank heeft.

4.5

Doelstelling, mogelijke effecten en sturingsmogelijkheden

Herstructurering kan heel verschillende doelstellingen hebben. Sommige maatregelen
zijn wellicht op zich sympathiek en passend voor bepaalde doelen, maar zullen niet tot
effecten leiden op andere terreinen. De ontwikkeling van een wijk door het aantrekken
en vasthouden van hogere-inkomensgroepen is op zich wellicht een goede zaak, maar
zal navenant geen effecten hebben op de kansen van de slecht opgeleide, werkloze
bewoners die er al wonen. Inkrimping van de goedkope voorraad lost de huisvestingsen leefbaarheidsproblemen voor de lagere-inkomensgroepen niet op. Problemen hebben dan vaak de neiging om zich te gaan verplaatsen. Bepaalde zaken laten zich nagenoeg geheel niet sturen, zoals bijvoorbeeld de bevolkingsontwikkeling. Vaak zal de
aanpak van de scherp omschreven problemen moeten plaatsvinden door de combinatie
van verschillende maatregelen.
Als het 'buurteffect' zoals dat gezien wordt vanuit de sociaal-economische invalshoek,
geen of veel minder betekenis heeft, moet men geen heil verwachten door alleen in te
zetten op een in inkomensopzicht meer heterogene buurt. Men zal dan meer aandacht
moeten geven aan het verbeteren van het beheer en het scheppen van een economisch
draagvlak.

4.6

Een vijftal kanttekeningen en conclusies

Wat kunnen we nu leren uit het voorafgaande en hoe verloopt herstructurering nu in
de praktijk: geeft de werkwijze aanleiding tot opmerkingen? Ik noem een vijftal zaken
die vanuit onderzoek en vanuit de confrontatie van het onderzoek met de praktijk naar
voren komen.

Een scherp geformuleerde doelstelling is een eerste vereiste
Om daadwerkelijk resultaten te kunnen boeken op de terreinen die men voor ogen
heeft in een bepaalde specifieke situatie, is het noodzakelijk om de doelstelling scherp
te formuleren. Welke prestaties wil men bereiken? Kan de weg die men heeft uitgestippeld wel naar dat doel leiden? Het zal vaak nodig zijn om meer onderzoek te doen
naar de ware aard van de problemen in een buurt. Een scherpe diagnose leidt tot een
breder draagvlak en tot een betere therapie. Een klein aandeel eigen-woningbezit is
lang niet overal een probleem, om maar iets te noemen.

20

Methoden en technieken bij de aanpak staan nog in hun kinderschoenen
Kijken we naar de huidige werkwijze, dan zien we dat de methoden en technieken bij
zowel de analyse als de aanpak nog sterk in ontwikkeling zijn. Te vaak wordt nog gegrepen naar ééndimensionale, verklarende factoren, die het liefst simpel hanteerbaar
en breed voorradig moeten zijn. Zo wordt in sommige modellen of monitors simpelweg uitgegaan van de stelling dat een groot aandeel van de groepen bewoners met een
inkomen beneden het gemiddelde niveau een groot probleem is. Als je onder de streep
van het gemiddelde zit, wordt je gelijk bestempeld als 'probleem', en dat terwijl de
definitie op zich al bepaalt dat altijd de helft van de mensen onder het gemiddelde zit.
Kwantitatieve modellen werken vaak met grove aannamen. In een artikel van Gert Jan
Hagen en Paul Reijn wordt het 'stoplichtenmodel' als voorbeeld gegeven: volgens dit
model heb je al een rood stoplicht te pakken als het inkomen per huishouden minder is
dan 90% van het Nederlandse gemiddelde. Is het gemiddelde inkomen tussen de jaren
1989 en 1994 met 0% tot 10% omlaag gegaan, dan krijg je een oranje stoplicht; is de
daling meer dan 10 %: een rood licht. Is in de samenstelling van de woningvoorraad
meer dan 40% een meergezinswoning? Een rood licht. Meer dan 60% een huurwoning? Weer een rood licht. Is de verhuisneiging groter dan 30%? Opnieuw een rood
licht!
Volgens het stoplichtenmodel is de wijk met de meeste rode lichten aan een ingrijpende herstructurering toe, waarbij je aan de criteria bijna kan aflezen wat eraan gedaan
moet worden. Vaak worden die resultaten dan in prachtige kaartjes weergegeven,
waaruit dan blijkt hoe erg het wel niet is in bepaalde delen van de stad.
Je ontkomt natuurlijk niet aan een werkwijze waarin van grof naar fijn wordt gewerkt,
maar het zou wel een goede zaak zijn om de problemen daarbij als startpunt te nemen
en niet gegevens die weinig zeggen over de werkelijke problemen in wijken en buurten.
De werkelijkheid is vaak ingewikkeld
Ga je op zoek naar de werkelijke problemen, ook bij een doorlichting op stedelijk niveau, dan stuit je vaak op zeer tegenstrijdige zaken. Die ogenschijnlijke tegenstrijdigheden zijn het echter wel waard om te worden ontdekt. Ze kunnen voorkomen dat je
al te achteloos op een bepaalde lijn inzet. Twee voorbeelden wil ik daarbij noemen.
Een mooie illustratie stond vanmorgen de Volkskrant : "Gemeente wil 'informatietweedeling' in stad voorkomen, Den Haag geeft inwoners gratis e-mailadres." Onder
deze mooie kop stond te lezen dat de gemeente Den Haag, vaak vooroplopend als het
gaat om segregatie en segregatiebestrijding, nu een nieuwe aanpak heeft bedacht. Aan
het eind van het artikel staat: "Volgens De Goede (de kabeltopman die het systeem
gaat verzorgen en via de e-mail ookinformatiegaatverspreiden.AO) is het zeker niet
zo dat de informatietweedeling zich met name manifesteert in de arme wijken in Den
Haag als de Schilderswijk en Transvaal. 'Je staat verbaasd over het aantal internetaansluitingen daar'" (de Volkskrant, 19 mei 1999).
Een ander voorbeeld is Apeldoorn. In een onderzoek dat wij recentelijk hebben uitgevoerd, zijn de wijken van de gemeente Apeldoorn doorgelicht aan de hand van een
groot aantal gegevens. Daarbij is gebruikgemaakt van statistische gegevens, enquêteresultaten, een leetbaarheidsmonitor en aanvullende interviews. Uit die analyse blijkt
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dat er geen directe relatie is in alle wijken tussen het aandeel woningen met een huur
onder de f 775,- en een negatieve score ten aanzien van de leetbaarheid. Evenmin is
er een directe relatie tussen de concentratie van meergezinswoningen en een negatieve
leetbaarheidsscore. In een enkele wijk, Zuid, zie je wel hoge scores voor het aandeel
lage-inkomensgroepen, de werkeloosheid, het aandeel etnische minderheden, het aandeel laag opgeleiden en het aandeel goedkope huurwoningen. Hoewel de leetbaarheidsmonitor (oordelen van sleutelpersonen, niet van bewoners zelf) een lage score te
zien geeft, is het aantal ingestuurde woonbonnen bij een vrijkomende woning hoger
dan gemiddeld en is het percentage verhuizingen lager dan gemiddeld.

Ingrijpend is niet hetzelfde als integraal
Bij de aanpak van de herstructurering zien we de laatste tijd voorbeelden van wijken
waarin op zeer grote schaal wordt ingegrepen. Dat gebeurt lang niet altijd omdat zich
nu al grote samenlevingsproblemen in die buurten voordoen. Soms is de ingreep sterk
gericht op het versterken van een uiterst zwakke woningmarktpositie. De aanpak in
Hoogvliet is daarvan een goed voorbeeld. Die ingrijpendheid op zich zegt nog weinig
over de integraliteit. Slopen en bouwen zijn grijpbare zaken, het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkloze bewoners uit een buurt is een heel ander verhaal.

Herstructurering voor bewoners
Dat herstructurering ook heel veel kan opleveren voor de bewoners zelf, kan ook met
genoeg voorbeelden uit de praktijk geïllustreerd worden. Dat zijn doorgaans voorbeelden waar het uitgangspunt is geweest om door de herstructurering een beter woon- en
leefklimaat te bereiken voor de aanwezige bewoners. De Bijlmer is daarvan een goed
voorbeeld. Bij de vernieuwingsoperatie is differentiatie zeer belangrijk. Differentiatie
om de constante uitverhuizing van huishoudens die een iets betere inkomenspositie
hebben gekregen, tegen te gaan en hen binnen de wijk ook een goede woning te kunnen aanbieden. Ook differentiatie en verbetering door goede nieuwbouwhuurwoningen
te realiseren voor mensen met lage inkomens. De sociale nieuwbouw biedt een grote
kwaliteitsverbetering voor de bewoners van de hoogbouw en is voor 100% toegewezen aan sloopkandidaten. De nieuwe koopwoningen worden voor een zeer groot deel
bewoond door huishoudens die al in de Bijlmer woonden. Zij hebben nu de kwaliteitssprong kunnen maken waarvoor ze anders de wijk uit moesten. Eigenlijk is herstructurering hier dan ook een hedendaagse invulling van het begrip 'bouwen voor de buurt';
niet door te kiezen voor 100 % sociale woningbouw, zoals twintig jaar geleden in de
stadsvernieuwing aan de orde was, maar door in te spelen op de gedifferentieerde
wensen van de bewoners van de wijk.
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5
HERSTRUCTURERING OP MAAT VOOR
BEWONERS
M.E. van der Werf
Vestia Den Haag Zuid-West

5.1

InJeidüog

In totaal beheert Vestia Den Haag Zuid-West bijna 8.000 woningen en 795 (verbeterde en onverbeterde) portieken. Een homogene wijk dus, zo op het oog. Rijp voor herstructurering volgens velen, omdat er te veel huur- en portiekwoningen staan en ook
omdat de bewoners 'te veel van hetzelfde' zijn: een groot deel van de huurders heeft
een te laag inkomen. Dit is maar één werkelijkheid. Er is ook een andere.

5.2

Achter de portiekdeur van de homogeniteit

Ik neem u mee naar één van de vele portieken, waar - zoals gebruikelijk - acht huishoudens wonen. Het gaat - voor de duidelijkheid - om een fictief voorbeeld, weergegeven in afbeelding 5.1.
In de eerste woning woont een ouder echtpaar dat al vanaf de oplevering in de woiling
woont. De man heeft bij de HTM gewerkt; mevrouw was vroeger actief in de tuincommissie, maar dat is nu niet meer het geval, omdat de planten worden vertrapt. Het
echtpaar vindt dat de wijk achteruit gaat. Niemand wil het trappenhuis nog schoonmaken en de kinderen boven maken tot 's avonds laat lawaai. Het echtpaar gaat elk
weekend naar de camping.
In woning nummer twee woont een alleenstaande Antilliaanse moeder met een dochter . Haar zus met twee kinderen woont bij haar in. Ze werken om beurten, zodat er
steeds iemand thuis is voor de kinderen. Mevrouw is blij met de woning, maar zij
vindt wel dat haar buren snel klagen. Ze bonzen vaak op het plafond, met een bezem
of iets dergelijks.
Op huisnummer drie woont een jonge man met zijn vriendin. Zij doet een opleiding en
hij heeft zijn eerste baan. Ze vinden het huis prima en zijn blij dat het niet al te duur
is. Hoe lang ze in de buurt blijven wonen, weten ze nog niet.
In de vierde woning woont een Surinaamse fanlilie met drie grote jongens, die hun
stereoinstallatie wel eens aansluiten op de Eneco-kast in de berging. De Antilliaanse
dames van boven vinden de jongens geen goed voorbeeld voor hun kinderen.
In de vijfde woning woont een Irakese familie die Engels spreekt. Het zijn vluchtelingen. De man heeft een hoge opleiding, maar geen werk. De familie vindt het huis pri-
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Afbeelding 5.1

@

Eén van de vele portieken: een fictief voorbeeld

M. Spiering, Vestia Den Haag Zuid-West.

ma, maar het portiek vinden ze vies. Zij hebben geen contact met de buren, want die
lijken zich niets van de vervuiling aan te trekken.
In één van de benedenwoningen woont een Marokkaanse familie met vijf kinderen. De
man zit in de WAO . Mevrouw vindt dat haar kinderen altijd de schuld krijgen als er
iets gebeurt in het portiek of op straat. En het gaat vaak om zulke kleinigheden. Het is
toch niet zo erg als de portiekdeur openstaat? De kinderen krijgen anders hun fiets niet
naar binnen.
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In woning nummer zeven woont een familie die afkomstig is uit een stadsvernieuwingswijk. Ze vinden dat er snel iets moet gebeuren. "Het wordt hier zo langzamerhand net de Schilderswijk" , vinden zij. Daar was hun dochter bijna het enige Nederlandse kind op school. "Ze moeten de buurt maar slopen, dan hebben wij ook een
kans op een eengezinswoning. "
In de achtste woning ten slotte woont een mevrouw van een jaar of zestig die altijd in
een kantoorboekhandel werkte. Ze weet nog steeds alles van vulpennen. Haar dochter
wil dat haar moeder verhuist. Mevrouw zelf wil dat niet, ze is gehecht aan haar woning, aan de winkels en vooral aan het groen. Maar ja, als de trap op den duur een
probleem wordt. ..
Acht huishoudens, acht toekomstbeelden en acht verwachtingen over het (samen)leven
in het portiek en in de buurt. Hoezo een homogene wijk, waar iedereen hetzelfde is?
De naoorlogse wijken zijn heterogener dan ooit.

5.3

Aanleidingen voor vernieuwing

Het dagelijks leven wordt er niet gemakkelijker op als je veel met elkaar te maken
hebt en als de opvattingen over wat plezierig wonen is uiteenlopen. Iedereen weet uit
eigen ervaring hoe ingewikkeld in een huishouden discussies over opruimen en
schoonmaken kunnen zijn. In de naoorlogse wijken verwachten we van bewoners met
een volstrekt verschillende achtergrond dat zij met elkaar bepalen hoe de gemeenschappelijke ruimten - het portaal en het groen - eruit moeten zien. Niemand heeft
daarbij automatisch gelijk: over het gelijk moet worden onderhandeld. En veel steun
bij die onderhandelingen is er niet, hoogstens van een buurtconciërge (een Melkertbaan, omdat het anders te 'begrotelijk' wordt).
Als de opgave te zwaar wordt, trekken bewoners zich terug: men verhuist of verschanst zich achter de voordeur. De gemeenschappelijke ruimte wordt tot een arena
waarin de sterkste wint. Schurende verwachtingen in een situatie van opgelegde gemeenschappelijkheid zijn een veel groter probleem dan bewoners met een te laag inkomen ten opzichte van een stedelijk gemiddelde. Heterogeniteit is in deze omstandigheden het probleem en niet homogeniteit. De omstandigheden in de naoorlogse wijken
zijn sociaal verouderd en dát is de reden om te vernieuwen.
Vernieuwing moet een antwoord zijn op de manco's van het alledaagse leven en op de
toekomstverwachtingen van de bewoners. Dat is een volstrekt andere inzet dan het
vervangen van goedkope door dure woningen of het vervangen van gestapelde bouw
door eengezinswoningen.
Vernieuwing moet kansen, keuzemogelijkheden en nieuwe kwaliteiten bieden aan de
zittende bewoners, hoe verschillend zij ook zijn. De maat van de bewoners is velerlei.
Voor de één gaat het om een wijk waarin men vooruit kan komen en voor de ander
om een wijk waarin men rond moet komen, zoals Arnold Reijndorp het typeert. Voor
sommige bewoners is het wonen in de wijk een startpunt, zij maken er hun eerste
sprong op de sociale trampoline. Voor anderen is het het einde van een wooncarrière
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die men zich misschien anders had voorgesteld. Het gaat om hoop, verwachtingen en
idealen.

5.4

Een programma

Vernieuwen doe je op basis van een programma. Meestal bestaan die programma's uit
de aantallen woningen die men wil slopen en uit de aantallen en soorten woningen die .
worden teruggebouwd. Dat is wat kort door de bocht. In een vernieuwingsprogramma
moeten ook enjuist andere aspecten aan bod komen.
Dagelijks beheer
Vernieuwen is een incident, wonen een permanente activiteit. Vooral het dagelijks beheer zou aandacht moeten krijgen van verhuurders en gemeenten. Daaronder valt ook
steun aan bewoners bij hun onderhandelingen in de portieken. Ook moeten taken die
niet meer vanzelfsprekend van heterogene groepen kunnen worden verwacht, van bewoners worden overgenomen: de schoonmaak bijvoorbeeld. Ik heb het voor de duidelijkheid niet over projecten of over de inzet van Melkertbanen.
Inzet
Herstructurering wordt meestal in het kader geplaatst van zoiets als de ongedeelde of
vitale stad. Hogere-inkomensgroepen moeten aan de stad worden gebonden en fysieke
ingrepen in wijken waar te veel mensen met lagere inkomens wonen, zijn aan de orde.
In de praktijk komt een en ander te vaak neer op verdringing van de zittende bewoners .
Buiten beschouwing blijft dat het wonen in een naoorlogse wijk voor de bewoners ook
positieve functies vervult en dat de bevolking gedifferentieerder is dan men aanneemt.
Een betere inzet lijkt het me om (meer) keuzemogelijkheden te scheppen voor de zittende bewoners. Dat kan door verscheidenheid te bieden in het woningaanbod en de
woonomgeving. Het gaat niet alleen om het huurniveau, maar ook om woningtypen,
woonvormen, eigendomsvormen en gebruiksmogelijkheden van de woonomgeving .
Schaal
Veel herstructureringsplannen komen voort uit een groots en grootschalig idee. We
moeten groot denken, want anders missen we de boot in de strijd tegen de VINEX of
, zijn we onvoldoende slagvaardig op de woningmarkt. Het is echter nog maar de vraag
~ f grote ideeën en een grote schaal adequate antwoorden zijn. De (financiële) omstandigheden en de woonvoorkeuren in het zaptijdperk wisselen sneller dan ooit en de toekomst is steeds moeilijker te voorspellen.
Er is dan ook geen reden voor corporaties of gemeenten om toekomstbeelden te claimen, maar eerder om snel en in kleine eenheden te vernieuwen. De stedenbouwkundige kwaliteit van de naoorlogse wijken laat het vernieuwen van buurten, vlekken en
bouwblokken bovendien vaak ook heel goed toe.
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Welke investeringen?
Herstructureren gaat te veel en te vaak over fysieke investeringen. Sociale investeringen tellen nog steeds niet echt mee, terwijl zij toch van het grootste belang zijn voor
het bewerkstelligen van een veilige, functionele en affectieve omgeving.
Voordat een gebied wordt aangepakt, is een analyse nodig van de sociale functies van
de wijk en ook de sociale effecten van een ingreep moeten vantevoren worden ingeschat.
Welke maatregelen?
Herstructureren lijkt hetzelfde te zijn als slopen. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) doet weliswaar zijn best om aan te tonen dat er meer mogelijk is
dan alleen slopen, maar in de praktijk zetten de alternatieven niet echt door, terwijl
toch elke koper zijn woning samenvoegt, uitbreekt, uitbouwt, optopt met een dakkapel
of het dak voorziet van duiventil of daktuin.
Zulke verbeteringen moeten ook voor de huur sector mogelijk (kunnen) zijn. Technische, bouwfysische en constructieve studies en stimulansen zijn daarvoor nodig, zodat
bijvoorbeeld duidelijk wordt welke isolatiemethoden bruikbaar zijn en hoe het moet
met de staat van het naoorlogse beton. Voor vernieuwen is meer kennis en creativiteit
nodig dan voor de bouw van een project koopwoningen, de zoveelste 'Zus en mezo
Staete' . Het maatschappelijk belang is vele malen groter: het gaat om een collectieve
culturele en sociale opgave.
Of het nu om sloop of om vernieuwing van het bestaande gaat: bij alle ingrepen moeten pogingen worden gedaan om levenssferen te scheiden. Bewoners moeten niet (langer) worden gedwongen om contacten te onderhouden in en over gemeenschappelijke
ruimten. Beter is het om opgelegde collectiviteiten te verminderen. Ontmoetingen
moeten een keuze zijn en geen verplichting. Voorts moeten er privacygaranties zijn:
bewoners hebben over het algemeen meer behoefte aan afstand en rust dan hen nu, in
de portieken, kan worden geboden. Naast fysieke zijn ook sociale investeringen nodig.
Dat kunnen investeringen zijn in zorg en onderwijs, in bewonersinitiatieven en netwerken, in kinderopvang voor de Antilliaanse moeders en in perspectieven voor de
Irakese bewoners uit het voorbeeldportiek.
Relatie met de bewoners
De werkwijze van veel gemeenten en corporaties roept weerstanden op. Men werkt te
lang binnenskamers en communiceert te weinig, men bedenkt te veel wat goed is voor
een ander en durft niet te leven met onzekerheden. Bij protesten worden oplossingen
gezocht in slimmere methoden of mooiere brochures, in 'social engeneering' , maar
niet in een ander planproces .
Men lijkt vooral te streven naar een zogenoemd draagvlak onder de bewoners, maar in
de kern gaat het daarbij om beheersing: als er maar geen verzet is. Deze werkwijze het 'inspraakmodel' - ligt overigens voor de hand als men de bewoners primair als
object ziet en van mening is dat zij maar het best kunnen verhuizen. Men ziet niet in
dat bewoners ook producenten zijn. En zo blijven kansen liggen, want de bewoners
weten beter dan wie dan ook wat de sterke punten van een buurt en van een woning
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zijn. In dit 'participatiemodel' zorgen zij actief voor een grotere kwaliteit van een vernieuwingsplan.
Ook van de bewoners(vertegenwoordigers) tnag overigens een productieve opstelling
worden verwacht. De wensen van de achterban - de bewoners - verschillen en wisselen in tijd. Het achterhalen van die wensen is een steeds moeilijker opgave. Bewonersorganisaties zouden niet moeten proberen de wensen van 'iedereen' te formuleren ,
maar zij moeten de procedures bewaken waarin die wensen kunnen worden geuit en
gekend.

Opdrachtgeverschap
Te vaak worden bewonersvoorkeuren door professionals gelijkgesteld met 'Belgische
toestanden' of met de smaak van de familie Doorzon. En daarmee schijnt van alles
mis te zijn, meer dan met de smaak van degenen die zich een eigen kavel kunnen
permitteren. Maar ook bewoners met een smallere beurs zouden invloed moeten hebben op de vernieuwing - ook zij kunnen zelf heel goed bepalen hoe ze willen wonen.
Het liefst nog zouden zij opdrachtgever moeten zijn, individueel of collectief.
Proces
Grootse plannen tnet eindbeelden zijn - alleen al gezien de termijnen die in het geding
zijn - niet meer aan de orde in snel wisselende maatschappelijke omstandigheden.
Producten voor over acht of tien jaar behoeven helemaal niet duidelijk te zijn, als
maar duidelijk is wanneer daarvoor een plan wordt gemaakt.
Veel beter is het om te werken met vernieuwingsfasen die afnemen in concreetheid en
met een open planproèes waarin initiatieven werkendeweg worden ingebracht. Een
programma geeft uitgangspunten voor een vernieuwingsproces, dat er vervolgens in
de praktijk steeds anders uitziet.
Het proces houdt in alle situaties rekening met bouwkundige aspecten, maar vooral
ook met psychologische en culturele. Er moet tijd zijn voor excursies en feesten en
voor de persoonlijke geschiedenis van de bewoners. Er moet tijd zijn om te rouwen
over het verlies van je woning waarin je dertig jaar woonde en om 'de knop om te
zetten'. Het definitieve plan komt tot stand in een trechtermodel: we weten globaal
wat we willen, maar we weten vooral steeds beter wat we niet willen. Met voortschrijdende nauwkeurigheid wordt het definitieve plan vervaardigd. Een nadeel van
deze werkwijze is hoogstens dat het proces lang kan duren, te lang soms volgens de
bewoners. Maar maatwerk vergt nu eenmaal meer tijd dan confectie.
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6

HERSTRUCTURERING IN DE BIJLMERMEER,
AMSTERDAM (1)
M. Middelbeek
Nieuw Amsterdam

6.1

Inleiding

De vernieuwing van de Bijlmermeer is gestart in 1992. In 2006 moet de Bijlmermeer
een wijk zijn waar het woonklimaat (gemiddeld) even goed is als in de gemiddelde
Amsterdamse wijk. Dit is het hoofddoel van de vernieuwing.
Nieuw Amsterdam is een corporatie met 12.100 galerijflats. De onderverdeling hiervan ziet er als volgt uit: 27% tweekamerwoningen, 20% driekamerwoningen, 50%
vierkamerwoningen (100 vierkante meter) en 3 % vijf- en zeskamerwoningen. In het
bezit komen geen portieketagewoningen voor. De 600 eengezinswoningen worden
verkocht.
De bewoners in de Bijlmermeer hebben voor een belangrijk deel lage inkomens. Het
werkloosheidspercentage bedraagt 16 %. De Bijlmer wordt gekenmerkt door een grote
rijkdom aan etnische groepen. 19% van de bevolking bestaat uit éénoudergezinnen,
40% uit alleenwonenden. 68% van de nieuwe huurders is starter.

6.2

De vernieuwing van de Bijlmermeer

De vernieuwing van de Bijlmermeer heeft drie doelen:
- verbeteren woningmarktpositie: mutatiegraad van 16% naar 10%, langere woonduur in de wijk, meer en andere vraag;
- bevorderen arbeidsparticipatie: werkloosheid halveren tot gemiddeld Amsterdams
niveau;
- versterken stedelijk leven Bijlmermeer: vestiging kleine bedrijven (stimulering van
de buurteconomie), vestiging culturele en recreatieve voorzieningen, meer maatschappelijke participatie.
Er is gekozen voor een integrale, maar gefaseerde aanpak. Vanaf het begin is uitgegaan van drie pijlers van de herstructurering: de ruimtelijke herstructurering, de sociaal-economische herstructurering (ter verbetering van onderwijs, arbeidsparticipatie en
totale maatschappelijke ontwikkeling) en de verbetering van het beheer van de wijk.
In 1995 is het programma feitelijk geheel geformuleerd. 25% van de flats zal worden
gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. Deze nieuwbouw bestaat niet geheel
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uit laagbouw; dit lukt niet helemaal. Voor elke 100 woningen worden er 110 teruggebouwd, met een menging van huur (eenderde deel) en koop (tweederde deel) . De
koopwoningen zullen variëren van goedkope tot dure koop. De doelgroep is tweeledig: doorstromers uit de wijk en werkers in Zuidoost. De resterende hoogbouw (zo'n
8.500 woningen) wordt aanzienlijk verbeterd. Hiervoor is een investering nodig van
! 60.000,- tot! 70.000,- per woning. Waar mogelijk dient functiescheiding te worden
opgeheven en zal er appartementsgewijze verkoop plaatsvinden om andere eigendomsvormen in de hoogbouw te verkrijgen. Al met al wordt er behoorlijk geïnvesteerd: 840 miljoen gulden, 430 miljoen gulden omendabel en 105 miljoen gulden in de
infrastructuur .
De ruimtelijke vernieuwing is als volgt georganiseerd: drie partners hebben opdracht
gegeven, namelijk de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost en PatrimoniurnJNieuw Amsterdam. Er wordt gezamenlijk gestuurd en beslist in een bestuurlijk
overleg. Daarnaast bestaan er drie operationele projectgroepen op het totale gebiedsniveau en daaronder komen de gebiedsgewijze projectgroepen, waaronder het Projectbureau Vernieuwing Bijlmerrneer . Er wordt samengewerkt en de besluiten worden op
verschillende niveaus genomen. Men behoudt de eigen verantwoordelijkheid.

6.3

Formele participatie

De formele participatie van de woningstichting is geregeld via de bewonersraad. We
hebben altijd al een ledemaad en een adviesraad gehad. De ledemaad heeft tot 1992
bestaan en moest zichzelf toen opheffen vanwege de omvorming van de woningbouwvereniging tot woningstichting. Nu is er een sterke bewonersraad, waarin de bewonerscommissies vertegenwoordigd zijn. De bewonersraad heeft het adviesrecht op
hoofdlijnen van het beleid zoals in het BBSH is geregeld en vormt het overlegplatform
voor hoofdlijnen van de herstructurering. Knelpunten met betrekking tot de participatie zijn:
De besluiten worden elders genomen. De vernieuwing wordt sterk financieel gestuurd. Er is weliswaar een programma, maar de fmanciën geven 'telkens weer de
grens aan. Deze financiële sturing zorgt voor een beperking van de mogelijkheid
tot besluitvorming door de bewonersraad, wat af en toe spanningen veroorzaakt.
Een ander knelpunt wordt gevormd door het feit dat allochtonen (80% van de
Bijlmerbevolking) nog te weinig meedoen in de formele structuren. De vraag die
zich hierdoor opdringt, is in hoeverre de mening van de 'bewoners aan tafel' representatief is voor de mening van de totale Bijlmerbevolking .
Er bestaat een fundamenteel verschil in opvatting tussen de zogenaamde 'Bijlmerbelievers' en de herstructureerders. De groep Bijlmerbelievers telt 1000 à 3000
bewoners. Zij zijn van mening dat de Bijlmer in zijn huidige vorm toekomstwaarde heeft als beheer en inplaatsing goed georganiseerd worden. Wij (als beheerder)
zeggen:. het beheer van de Bijlmer in de huidige vorm met deze hoge mutatiegraad
is onbetaalbaar en slecht te managen. Bovendien is het een illusie om te denken
dat er goed ingeplaatst kan worden, als er geen vraag naar de betreffende woningen is. Deze fundamentele discussie bemoeilijkt het praten over herstructure30

ringsmaatregelen.
Er zijn problemen in het beheer van woningen en woonomgeving.
Behalve deze knelpunten kunnen er ook kansen worden onderscheiden:
Organisaties van allochtonen worden sterker, met name op het gebied van de sociaal-economische vernieuwing, maar inmiddels ook in de ruimtelijke vernieuwing.
De woningstichting is verwikkeld in een samenwerkingsproces, een fusieproces,
met een grote en rijke woningcorporatie. Er is een stevige inzet van de woningstichting (ook financieel) op de versterking van de positie van de bewonersraad.
We zijn inmiddels overeengekomen dat de bewonersraad een rol moet krijgen bij
de invulling van de herziening van het programma.

6.4

Participatie gebiedsgewijze ontwikkeling

Wij doen als woningcorporatie nog andere zaken. Als eerste wil ik de gebiedsgewijze
ontwikkeling noemen. We hebben het dan over gebieden die variëren van 2.000 tot
4.000 woningen. Bij deze gebiedsgewijze ontwikkeling kunt u denken aan:
informatie- en inspraakbijeenkomsten;
werkgroepen van georganiseerde bewoners;
brede bewonersonderzoeken naar het draagvlak van herstructureringsmaatregelen;
alternatieve vormen van informatie en participatie (marktkraam, ontwerppanels);
formele inspraak bij besluitvorming Stadsdeelraad.
Knelpunten hierbij werden gevormd door omvang en complexiteit van de gebieden,
ongeloof bij" de start (Gaat het nu echt gebeuren? Zijn de woningen wel echt voor de
bewoners?) en teleurstelling na kennisname van het definitieve plan: omdat het definitieve plan veelal een compromis is, herkennen bewoners hun inspraakresultaten soms
niet terug.
De kansen liggen in de resultaten die zichtbaar worden, in nieuwbouw voor de Bijlmerbewoners, in de positieve sociaal-economische ontwikkeling en in de geleidelijke
verbetering van het imago van de Bijlmermeer .
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7
HERSTRUCTURERING IN DE BIJLMERMEER,
AMSTERDAM (2)
L. Koenen
Bijlmer Bewonersraad

7.1

Inleiding: de noodzaak van bewonersparticipatie

Ik zou het vanmiddag graag met u allen willen hebben over het begrip participatie,
maar eigenlijk ook over het niet participeren met elkaar. Ik wil met name praten over
de participatie in de vernieuwing en herstructurering van de Bijlmermeer, met de bewoners als uitgangspunt.
In de visie van de bewonerscommissie staan de huidige bewoners centraal. In de eerste plaats moet de vernieuwing in het belang van deze bewoners zijn. De Bijlmermeer
is vanaf de opbouw, eind jaren zestig, alleen maar in grootte toegenomen.
Tot nu toe heeft hier alleen maar wijkuitbreiding plaatsgevonden; men heeft de infrastructuur altijd naar de achtergrond geschoven. Verder heeft men zich nooit beziggehouden met een goed onderhoudsbeleid. Nu zijn we toe aan wijkvernieuwing; de
sloop is al begonnen.
Laat ik beginnen met enkele sleutelbegrippen die de zittende bewoners van belang
vinden, tijdens en na het vernieuwingsproces:
vertrouwen én het herwinnen van vertrouwen;
het bij elkaar brengen van partijen die constructief aan de slag willen;
het (toekomstige) uiterlijk van onze wijken;
het scheppen van voorwaarden.
Dit zijn slechts enkele begrippen die van groot belang worden gevonden door de bewoners . Als men hiermee rekening houdt tijdens het vernieuwingsproces, moet dit de
kansen en vooruitzichten voor deze zelfde bewoners vergroten.
De bewonerscommissies weten heel goed wat er mis is in de Bijlmermeer . Daarom is
het zinvol om uit te zoeken hoe zij hierover denken en :.vat zij aan verbetering nodig
achten.
Samenwerken gaat niet vanzelf! Eigenbelang van de zittende bewoners en eigenbelang
van de woningcorporaties staan haaks tegenover elkaar. De bewonerscommissies vinden het begrijpelijk dat de woningcorporaties globale prognoses maken voor de toekomst van de regio en dat men naar de marktwaarde van de wijk kijkt. Dit moet echter niet ten koste gaan van diezelfde wijk. Men hoeft niet direct tot concrete plannen
over te gaan.
Het lijkt mij dat het niet de bedoeling is om deze plannen aan de bewoners op te leggen. Daarentegen kunnen bewoners invloed hebben op plannen, omdat ze vaak dingen
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van de buurt weten waarvan de woningcorporaties en het stadsdeel niet op de hoogte
zijn. Mijns inziens moet er eerst een groter draagvlak gecreëerd worden, voordat concrete plannen tot uitvoering worden gebracht.
Bij vorige uitvoeringen in het vernieuwingsproces én bij de sloop zijn bewoners niet
betrokken geweest. Pas na de uitwerking van de plannen werden ze op de hoogte gesteld. De bewonerscommissies zijn van mening dat de inschakeling van bewoners in
een eerder stadium meer inhoud in hun woonomgeving kan brengen. De klachten en
wensen van de bewoners komen dan ook beter naar voren.
Om bewoners echt te betrekken bij visievorming, moeten de woningcorporaties en het
stadsdeel niet met uitgewerkte plannen komen. Ideeën moeten ter discussie worden gesteld en niet als uitgangspunt worden gezien. 'Bewoners in de hoofdrol' is het standpunt van de bewonerscommissies. Met diverse partijen moeten afspraken worden gemaakt over het proces. Het is een absolute noodzaak dat er professionele ondersteuning komt voor de bewonerscommissies . Hieronder valt ook het ter beschikking
stellen van faciliteiten. Tegenstrijdig is bijvoorbeeld dat er dure adviseurs worden ingehuurd om mooi foldermateriaal te maken, maar dat er anderzijds wel op bewonersondersteuning wordt bezuinigd.

7.2

Gevolgen van een gebrekkig participatiebeleid

Het gebrekkige participatiebeleid in het begin van de herstructurering heeft gevolgen
voor de mensen met weinig keus. Wat zijn de gevolgen?
minder sociale woningen in de nieuwe wijken;
hogere premiewoningen;
meer koopwoningen;
een niet meer goed op de premiewoningen aansluitende subsidie;
geen duidelijke informatie naar de bewoners toe (noch voor of tijdens het vernieuwingsproces, noch op dit moment), waaruit blijkt dat ze minder keuze hebben
in de terugplaatsing in bepaalde wijken.
De vraag is waar deze groep mensen na de herstructurering naartoe moet? Met een
goed ondersteunend participatiebeleid naar de bewoners toe, zouden ze misschien
meer kans hebben gehad om sociale woningen te krijgen. In de plaats hiervan wordt er
waarschijnlijk meer gesloopt. Inmiddels zien de bewoners hun Bijlmer in een semiVINEX-Iocatie veranderen.
Vernieuwing of herstructurering op zichzelf is geen garantie voor verbetering van de
woonomgeving . Het stimuleren van bewonersparticipatie geeft een groter draagvlak
voor meer woongenot. Het perspectief mag en hoeft niet direct te worden vertaald in
concrete plannen. Als er geen sprake is van structurele leegstand en de bewoners voor
een opknapbeurt pleiten, hoeft er niet te worden gesloopt. Gevolg hiervan kan. zijn dat
de nieuwbouw wat afgeremd wordt.
Er moeten voldoende goedkope en betaalbare woningen komen en blijven. Bij het
vernieuwingsproces dienen de bewoners op voorhand voldoende te worden geïnformeerd en als partij te worden betrokken bij alle fasen van het vernieuwingsproces.
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7.3

Een voorbeeld van bewoners participatie in de Bijlmer

Er zijn verschillende projecten gestart met hulp van URBAN-gelden. Eén van de criteria voor het verkrijgen van URBAN-gelden is dat het plan van onderaf door de bewoners opgebouwd moet worden. Eén project is door de woningcorporatie ingestuurd
zonder medewerking of medeweten van de bewoners . Dit is ons inziens geen URBAN-project en beslist geen participatievoorbeeld. Tot op heden worden vragen van
de bewonerscommissie over dit onderwerp , zowel mondeling als schriftelijk, afgedaan
met: "Er wordt aan gewerkt" of: "Dat komt nog wel." Wij zeggen als bewonerscommissies : "Laat ons vanaf het begin meedenken en serieus genomen worden." Bewoners willen graag weten wat er hun boven het hoofd hangt. Vaak is het zo dat je als
bewoner wordt overrompeld door een project dat al in een bepaald stadium verkeert
(meestal het eindstadium). Of je krijgt een of andere organisatie op je afgestuurd .
Nog een voorbeeld van 'participatie' is het plan van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandsgebieden) . Bij het LSA probeert men een plan te verwezenlijken om de bestuurders in de vijfentwintig grotere steden zo ver te krijgen om een
gedragscode te ondertekenen. Inhoudelijk moeten hier onder andere afspraken over
participatie tussen stad(sdeel) en bewoners in komen te staan. Vervolgens zullen deze
gemeenten worden bestempeld als 'bewonersvriendelijke' gemeenten. Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost zegt hierover dat de bestaande regelingen voldoende zijn.
Bij navraag over deze regelingen (om niet opnieuw het wiel uit te vinden) werd ons
een beheerbeleidsplan voor een wijk toegestuurd, dat bij lange na niet naar tevredenheid van de bewoners is . Ook werd er een notitie over het beheer die de raadscommissie nog niet onder ogen heeft gehad, meegestuurd. (Opnieuw geen bereidwilligheid tot
participeren.)

7.4

Tot besluit

Samenvattend enkele belangrijke begrippen:
meer vertrouwen;
het afspreken van betere voorwaarden;
een beter participatiemodel met meer ondersteuning;
minder sloop;
meer sociale woningen;
De Bijlmer is mijn stad. De Bijlmer Bewonersraad heeft vertrouwen in de kracht van
de Bijlmer. De Bijlmerrneer is een vitale samenleving. Waar anders dan hier vind je
een multiculturele samenleving, waarin honderd nationaliteiten en duizend culturen in
betrekkelijke harmonie met elkaar leven?
De Bijlmer moet worden ondergaan zoals deze wordt geleefd.
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8
HERSTRUCTURERING IN DE BIJLMERMEER,
AMSTERDAM (3)
B. Dörsch
Bijlmer Bewonersraad

8.1

De Bijlmer Bewonersraad

Ik begin met een kleine stap terug in de tijd. De Bijlmer Bewonersraad bestaat nu
ruim een jaar. Daarvoor vond bewonersparticipatie op corporatieniveau plaats via een
ledenraad volgens het verenigingsmodel. De samenwerkingsvoornemens van woningcorporatie Nieuw Amsterdam en woningstichting Patrimonium vereisten dat deze corporaties eenzelfde rechtsvorm zouden hebben. Nieuw Amsterdam werd een stichting,
hetgeen opheffing van de ledenraad met zich meebracht, immers : de vereniging hield
op te bestaan. Een bewonersraad ad interim werd aangesteld, uitmondend in de Bijlmer Bewonersraad zoals die nu fungeert, als tussenstap op weg naar verzelfstandiging .
De bewonersraad kwam toen al direct onder tijdsdruk te staan, zodat de opbouw van
de bewonersraad erbij moest worden gedaan. Wij vertegenwoordigen nu 20 van de 22
bestaande commissies.

8.2

Herstructurering in de Bijlmer

De voorgeschiedenis begint in 1992, toen het initiatief werd genomen tot de vernieuwingsoperatie van de Bijlmermeer. In 1995 sloten de gemeente Amsterdam, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, woningcorporatie Nieuw Amsterdam en stadsdeel Zuidoost een financieel contract voor de tweede fase van deze vernieuwingsoperatie . Afgesproken werd toen dat in 1999 een tussentijdse evaluatie van het
programma en de instrumenten zou plaatsvinden. De bewonersraad kreeg hier lucht
van en vond dit meteen een goed moment om mee te praten. Dit mondde uit in een
miniconferentie tussen georganiseerde bewoners en corporatie. De resultaten van deze
miniconferentie zullen bij die van de contractanten en die van de politiek worden gevoegd. Tot nu toe poogt men bewonersbetrokkenheid bij de processen op verschillende manieren en niveaus te vergroten. Het projectbureau bijvoorbeeld, in ieder actiegebied aanwezig als trekker van de vernieuwing, organiseerde in samenwerking met
corporatie en stadsdeel informatie- en inspraakavonden voor de buurt en hanteerde
werkwijzen als ideeënbus, marktkraam, enquête en projectbezoek.
Hierbij traden voetangels en klemmen op. Een idee uit de ideeënbus dat op dat moment slechts door twee bewoners werd gedragen, werd opgepakt en verder ontwikkeld
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en blijkt succesvol. De marktkraam in het winkelcentrum krijgt ook de meningen van
niet-buurtbewoners. Projectbezoek kan de plank misslaan: toepassing van het eilandconcept, waarbij een deel van het openbare gebied rondom een flatgebouw in beheer
wordt gegeven aan de corporatie, werd toegelicht met een bezoek aan een op een dergelijke manier functionerende seniorencomplexen van drie etages . Het kwam voor dat
het projectbureau wegens tijdnood informatie- en inspraakronde liet samenvallen.
Communicatie en informatie vond onder andere plaats via een Bijlmerbreed verspreid
nieuwsblad; dit werd opgeheven. Nu dient de geïnteresseerde bewoner die alleen
wordt voorzien van informatie betreffende zijn eigen beperkte woonomgeving, behoorlijk kien te zijn op raakvlakken met nabijliggende gebieden; zo ontstaan rafelranden in de planvorming waaraan niemand iets heeft.
Ook werd wel erg top-down een flatwachtproject uitgevoerd waarover bewoners lang
niet tevreden waren en waarin ze niet waren gekend. Het betrof Melkertbanen voor
het uitvoeren van een beperkt takenpakket in de openbare ruimten van de flatgebouwen. De bewoners betaalden vijftien gulden per maand voor taken die elders in Amsterdam door de dienst Stadstoezicht werden uitgevoerd zonder bewonersbijdrage.
Ook het beïnvloeden van het takenpakket was niet mogelijk. Ten slotte bleken de
werknemers door de dienst Stadstoezicht ook te worden ingezet bij evenementen in de
Amsterdam Arena, waardoor veel flats verstoken bleven van toezicht. Het flatwachtproject oogstte wel tevredenheid met de uitbreiding met een videosysteem, maar dan
spreken we over geheel andere geldstromen.
De complexaanpak (dus herhuisvesting, sloop, renovatie, verkoop, herpositionering,
nieuwbouw) vindt samen met Nieuw Amsterdam plaats . De corporatie zet participatiemedewerkers in die overleggen met bewonerscommissies (als die er zijn) en zo mogelijk met sleutelfiguren. Ook is een vergoeding van drieduizend gulden verkrijgbaar
voor communicatiedoeleinden gedurende het gehele renovatietraject. Bedenkt u hierbij
wel dat het kan gaan om een complex van vijfuonderd woningen.
Dit alles verloopt met wisselend succes. Er kan een heleboel misgaan, bijvoorbeeld
met betrekking tot afspraken over het achterlaten van de werkplek: op vrijdag aan het
eind van de werktijd liet de aannemer het enig overgebleven pad dat toegang gaf tot de
in renovatie verkerende flat onder een dikke modderlaag achter. Een ander aspect is
de toch wel grote wissel die wordt getrokken op de tijds inzet van de bewoners : deze is
veelal groot, maar er moet toch rekening worden gehouden met het feit dat ieder plan
en iedere voorgestelde aanpak of een wijziging daarvan vanuit de corporatie wordt
onderbouwd door een hele afdeling deskundigen . De bewoners moet tijd worden gegund om tot een gewogen antwoord te komen en zij moeten in de gelegenheid worden
gesteld om daartoe deskundigheid op bouwkundig, financieel, juridisch en ander gebied in te huren.
Een ander voorbeeld van een potentierijk project: tegelijkertijd met de stedenbouwkundige ingreep in de Bijlmer hoogbouw wordt in alle woongebouwen de collectieve
energievoorziening omgezet in een individuele. Tijdens gesprekken die bewonerscommissies met Nieuw Amsterdam voerden over de renovatie, kon of wilde Nieuw
Amsterdam geen duidelijk inzicht verschaffen in de prestaties, de voor- en nadelen en
de consequenties van de invoering van het nieuwe systeem. Beslismomenten werden
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evenmin duidelijk. Als je participatie van bewoners serieus neemt, zul je er toch voor
moeten zorgen dat zij goed geïnformeerd worden en op een gelijk kennisniveau aan de
besprekingen kunnen deelnemen.
Twee bewonerscommissies gaven de eerste aanzet tot en betrokken het Amsterdams
Steunpunt Wonen, Energiebedrijf Noord-West, woningcorporatie Nieuw Amsterdam,
stadsdeel Zuidoost (afdeling Beheer en Milieu) en bureau Woonenergie Gouda bij het
organiseren van een symposium over centrale verwarmingssystemen. Met de hieruit
voortkomende aanbevelingen ging een begeleidingscommissie, gesteund door de NOVEM, met het pilotproject Kennisoverdracht Warmtesystemen aan de slag. Actieve
bewoners in een aantal flats kregen een drietal studieavonden aangeboden. Uit het
evaluatierapport (begin 1999) blijkt waar het schort aan de overdracht van kennis aan
bewoners, kennis die nodig is om tot een succesvolle implementatie van het nieuwe
verwarmingssysteem in de hoogbouw te komen. Uit de rapportages komt duidelijk
naar voren dat, indien we willen bereiken dat bewoners en instanties succesvol en
prettig met elkaar communiceren, de dienstverlenende partijen daarvoor als eersten
bouwstenen moeten aandragen: het leveren van alle informatie en effectieve presentatiemiddelen en bedrijfsafstemming.
Het vervolgtraject dreigt nu toch wel spannend te worden: de corporatie wijst de onderhandelbaarheid van de basisuitvoering van het nieuwe verwarmingssysteem af,
terwijl Energiebedrijf Noord-West een beter aanbod kan en wil doen.
De Bijlmer Bewonersraad vindt dat bewoners als partij moeten worden erkend; wij
hebben daartoe een notitie vervaardigd waarover binnenkort met de andere partners
zal worden onderhandeld . U kunt dan denken aan de volgende uitgangspunten:
er dienen voldoende goedkope en betaalbare woningen voorhanden te blijven;
de wensen van de huidige bewoners dienen uitgangspunt te zijn in het planvormingsproces en de uiteindelijke besluitvorming;
er dienen hierna afspraken te worden gemaakt over procesbeheer , evaluatie en
monitoring en sociaal plan, dat wil zeggen: de rechtspositieregeling. In deze
rechtspositieregeling horen dan zaken als: afspraken over herhuisvesting, verhuisen inrichtingskostenvergoeding, een vergoeding voor zelf aangebrachte verbeteringen en afspraken over beheer.

8.3

Valkuilen

Vernieuwing van de Bijlmer hoogbouw kent vele uitdagingen, maar daarnaast ook
valkuilen: bij beslissingen over differentiatie moeten bijvoorbeeld de goede cijfers
worden gebruikt en dan nog wel heel voorzichtig.
Inzake de huisvesting van de aandachtsgroep in 2010 loopt de Trendrapportage (door
corporaties vaak gebruikt als onderlegger) niet in de pas met de Woningmarktmonitor
(door het ministerie van VROM vaak gebruikt als onderlegger): 27% tegenover 38%.
Of denkt u maar aan het Primos-prograrnma dat voor 2010 uitgaat van 50% meer benodigde ouderenhuisvesting en dat dan ook nog voor een groep waarvan lang niet iedereen een prima pensioenvoorziening geniet. Ik bedoel: verwachtingen, gekoppeld
aan ingrepen, moeten nog maar uitkomen!
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Denk er ook om dat bij de lagere-inkomensgroepen als zittenblijvers bij renovatie de
overheid bezuinigingen op beheer niet op hen mag afwentelen. Hoever kun je hierin
eigenlijk gaan? Nieuw Amsterdam kan/wil rustig woongenot niet garanderen; het
stadsdeel kan geen keurig onderhouden groen of voldoende veiligheid garanderen.
Zo is er ook nog het feit dat 20% van de Bijlmerbevolking sociaal gezien buiten de
boot valt. Participatie, onder andere door groepen nieuwkomers, volgt niet automatisch uit het volgen van een inburgeringsprogramma. Participatie heeft te maken met
de mate van bereidheid en betrokkenheid en het maken van de keuze om deel uit te
maken van het leven van alledag. We komen dan uit bij sociale omstandigheden,
school, werk, buurt. Problematisch is ook het betrekken van mensen met verschillende
culturele achtergronden bij de vernieuwing. Dit is een traag verlopend proces: cyclisch, vanwege de hoge mutatiegraad en moeizaam, omdat men inspraak/invloed op
deze wijze niet gewend is. Een uitdaging voor de Bijlmer Bewonersraad is dit zeker
en de Nederlandse maatschappij moet ongetwijfeld wat minder louter wit denken en
handelen, mede door deelname van de onderscheiden bevolkingsgroepen op ieder niveau!
De kansen voor kleine bedrijvigheid zijn niet vergroot, ondanks het inschakelen van
bewoners: hun suggesties zijn nauwelijks meegenomen.
Het sociaal-economisch plan van aanpak voor de K-buurt (één van de actiegebieden
waarin de vernieuwing plaatsvindt) werd in beginsel ontwikkeld met een behoorlijke
inbreng van buurtbewoners. Eén van de suggesties was: een ondernemershuis met een
ondernemersfonds, toegesneden op starters. Deze suggestie werd ontwikkeld tot een
aanbod waarvan diezelfde starters nauwelijks gebruik kunnen maken. De gestelde eisen voor deelname zijn zo hoog dat de gegadigden het waarschijnlijk zonder hulp ook
wel redden. De beoogde vorming van een broodnodige kleine middenstand is op deze
manier nog lang niet in zicht.
Het betrekken van bewonersplatforms bij beheer (overleg) komt maar niet van de
grond; datzelfde beheer is trouwens toch een belangrijk verbeterpunt. Als beheerders
en bewoners het samen willen doen (dus niet als voorheen: top-down), zullen macht
en invloed moeten worden gedeeld: je moet bewoners deze invloed dan wel willen
toestaan.
In tegenstelling tot andere achterstandsgebieden waar lage huren overheersen, kent de
Bijlmerrneer het fenomeen dat de huren redelijk zijn, maar de servicekosten torenhoog. Dat wil zeggen dat als beheerproblemen straks niet zijn opgelost, deze kosten
nog hoger zullen worden en het beheer pas op de plaats heeft gemaakt, waarbij woongenot zal ontbreken.

8.4

Ter afsluiting

Ik besef dat ik wat zuur een aantal zaken heb genoemd dat niet goed of zelfs mis is
gegaan; het zij zo. Ik denk dat daaruit lering valt te trekken. Grootschalige projecten
als de vernieuwing van de Bijlmermeer hebben draagvlak nodig. Wij zijn er als bewonersraad op uit om met de corporatie en andere instanties te overleggen. Lukt dit echter niet, dan kunnen wij ook onze tanden laten zien. Als dat niet nodig is, dwing ons
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er dan niet toe .
Ten slotte: onder andere door de kosmopolitische eigenschappen is en zal de Bijlmermeer nooit die gemiddelde Amsterdamse/Nederlandse wijk zijn waarmee men haar wil
vergelijken. Een maakbare samenleving: dat was toch een gepasseerd station?
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9
HERSTRUCTURERING IN HOOGVLIET,
ROTTERDAM (1)
M.G. Kromwijk
Woondienst Maasoevers Hoogvliet

9.1

Hoogvliet

Hoogvliet ligt op een stukje afstand van Rotterdam (weliswaar met de metro bereikbaar) onder de rook van de Botlek. Deze ligging is van belang. De woningvoorraad
wordt gekenmerkt door eenzijdigheid en stamt grotendeels uit de jaren vijftig en zestig, toen de woningnood aanzienlijk was: er moest snel en goedkoop gebouwd worden. De veelal kleine woningen die verrezen, zijn op dit moment niet bepaald populair . Mocht u zich Hoogvliet herinneren als één van de probleemgebieden van Nederland, dan kan ik u evenwel geruststellen: Hoogvliet is dankzij het grote-stedenbeleid
niet langer echt een probleemwijk, maar kent nog wel een grote opgave.
Naarmate de woningmarkt ontspant, de VIN EX-productie op gang komt en de klant
keuzevrijheid krijgt, zullen de minst aantrekkelijke delen van de woningmarkt hiervan
als eerste de dupe worden. Dat geldt dus in hoge mate voor die massale eenzijdige
bouw van Hoogvliet, dat qua ligging bovendien moet concurreren met aantrekkelijker
gelegen gebieden.

9.2

Problemen

Toen ik in Hoogvliet begon, werden door bewonersorganisaties globaal de volgende
problemen geschetst:
De zeer eenzijdige instroom: wie gaat er nu nog naar Hoogvliet om daar zijn of
haar kansen te realiseren?
De zogenaamde 'stadsvernieuwingsnomade' : omdat er geen helderheid was over
welke complexen gerenoveerd of vervangen zouden worden, verplaatsten woningzoekenden en huurders zich van het ene sloopcomplex naar het andere
Leegstand: voor circa 800 woningen was geen huurder te vinden.
- Verspilling van geld: er werd geïnvesteerd in de leegstaande woningen (opknapbeurten, onderhoud en renovatie) teneinde deze woningen toch nog in de markt te
houden, iets wat uiteindelijk niet lukte. Het geld had achteraf bezien dus beter
voor andere investeringen gebruikt kunnen worden.
Het gebrek aan perspectief: om zittende bewoners aan Hoogvliet te binden, moet
je ze een eindperspectief kunnen bieden: waar wil je naartoe met Hoogvliet?
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Met de bewonersorganisatie is toen afgesproken dat er in de tweede helft van 1998
drie plannen zouden worden opgesteld: een strategisch beleidsplan, een voorraadbeleidsplan en een jaarplan. Over al deze plannen en de uitgangspunten daarin is met de
bewonersorganisatie gesproken. Eind november waren we op de hoogte van de effecten en hebben we alle huurders een brief gestuurd waarin onze plannen en de consequenties hiervan voor hun woning uiteengezet werden. In februari 1999 volgde een serie informatiebijeenkomsten. In totaal hebben ongeveer 2.500 huurders met ons meegepraat over de plannen.

9.3

Conclusies

Momenteel zijn we bezig met de uitvoering van het programma. In totaal zal dit tien à
twaalf jaar gaan duren. Naar aanleiding van de afgelopen periode, kunnen de volgende
conclusies getrokken worden:
Het programma kan bogen op een uniek draagvlak vanwege de gelijkstemmigheid
die we hebben kunnen bereiken met de deelgemeente, het openbaar bestuur en de
bewonersorganisatie.
Mijn tweede conclusie is dat de rol van de vereniging voor bewonersraden in het
hele verhaal heel uniek is geweest, en wel om twee redenen: op de eerste plaats
heeft de vereniging van bewonersraden het in zijn eigen organisatiestructuur vanaf
het begin zo kunnen regelen dat het dagelijks bestuur (dat vaak voorop meepraatte
en meedacht) voldoende mandaat en voldoende draagvlak had binnen de eigen
achterban om dit proces mee vorm te geven. Op de tweede plaats heeft de vereniging van bewonersraden een hele actieve rol gespeeld heeft in het omgaan met
signalen uit de huurderskring. Iedere keer als er een signaal kwam van een samenscholing van meer dan drie mensen, is de vereniging van bewonersraden daarop
afgestapt: niet op een defensieve manier, maar om mee te denken. Er werd stelselmatig een enquête opgezet voor bewoners in de buurt of wijk waaruit het signaal afkomstig was om de signalen te objectiveren of om meer informatie te verkrijgen. Op deze manier creëerde de vereniging van bewonersraden tegelijkertijd
een verbreding van haar eigen kader.
De planvorming is zeer snel verlopen; dit in tegenstelling tot vaak voorkomende
langslepende trajecten, waarbij langdurig onduidelijkheid bestaat.
Wij hebben zelf gekozen voor een proces dat volkomen vraaggestuurd is. Het Onderzoeksinstituut OTB heeft het voorraadbeleid voor ons ontwikkeld op basis van
een analyse van de verwachte toekomstige veranderingen in de woningmarkt.
Hierdoor wordt voorkomen dat er woningen blijven staan of worden opgeknapt
waarvol;)r uiteindelijk geen markt blijkt te zijn. Onorthodoxe methoden hebben we
niet geschuwd, zoals bijvoorbeeld het instellen van een verhuurstop in de complexen die op termijn gesloopt worden. Het moment waarop het complex gesloopt
wordt, hangt af van het tempo waarin mensen zelf verhuizen en van de manier
waarop de leefbaarheid in die straten en buurten zich ontwikkelt. Een verhuurstop
voorkomt het eerdergenoemde probleem van de 'stadsvernieuwingsnomaden' .
Vanaf het begin hebben we helderheid gegeven over de kaders. Er is telkens dui-
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delijk gemaakt op welke punten ruimte was voor inspraak met betrekking tot de
invulling en waar sprake was van strakke kaders.
Ik hoop dat we erin geslaagd zijn steeds heel integer informatie te geven en dat we
hebben kunnen laten zien dat we betrouwbaar zijn, maar niet weglopen voor de
vervelende kanten die onlosmakelijk met stadsvernieuwing en herstructurering
verbonden zijn. Hiervoor proberen we samen met de bewoners oplossingen te
vinden.
Mijn laatste conclusie is dat het ons heel erg helpt dat we overeenstemming hebben kunnen bereiken over een zeer vergaand sociaal contract, waarin we in een
aantal punten hebben vastgelegd hoe zorgvuldig we de komende tien à twaalf jaar
als verhuurder en huurders met elkaar omgaan.
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10
HERSTRUCTURERING IN HOOGVLIET,
ROTTERDAM (2)
JJ.A .M. Elemans
Deelgemeente Hoogvliet

10.1

Inleiding

Mijn bijdrage over de betrokkenheid van bewoners bij de herstructurering van Hoogvliet wil ik in twee delen uiteen laten vallen. Het eerste deel gaat over de historie van
Hoogvliet en de context waarbinnen de grootschalige aanpak van Hoogvliet moet worden gezien. Het tweede deel gaat over de wijze waarop wij in Hoogvliet onze bewonersparticipatie geregeld hebben.

10.2

Deel 1: historische context

Vanaf de vroege jaren vijftig tot nu heeft Hoogvliet zich met horten en stoten ontwikkeld van een dorpje met zo'n 1.000 inwoners tot een plaats met circa 36.000 inwoners. Zeker in de vijftiger en zestiger jaren werd er driftig gebouwd in Hoogvliet. Het
ging om woningen die in een snel tempo opgeleverd moesten worden om een antwoord te geven op de woningnood die er in de naoorlogse jaren was en om woningen
die nodig waren om onderdak te bieden aan de werknemers van de zich in een ras
tempo ontwikkelende petrochemische industrie ten noorden van Hoogvliet.
Bij de woningbouw in de jaren vijftig en zestig lag in Hoogvliet het accent vooral op
de bouw van portiek- en maisonnettewoningen. In de jaren vijftig, zestig en zeventig
vonden die woningen gretig aftrek bij de woningzoekenden uit Rotterdam. Weg uit de
benauwde stad, maar toch dicht bij diezelfde stad in Hoogvliet, dicht bij het werk.
Medio 1975 werkten er zo'n 8.000 mensen bij Shell Pernis, waarvan er ongeveer
3.500 in Hoogvliet woonden. Om even te vergelijken: nu werken er nog zo'n 3.000
mensen bij Shell, van wie er nog geen 250 uit Hoogvliet komen.
Vanaf de jaren zeventig en tachtig werd op een steenworp afstand van Hoogvliet in het
tot groeikern gebombardeerde dorp Spijkenisse nieuwe wijken opgezet, met een grote
variatie aan woningtypen. Spijkenisse kreeg eveneens de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een stad met alles erop en eraan: een stadshart, bioscopen en een cultureel centrum. Net in die tijd kwam de omslag voor Hoogvliet. De werkgelegenheid in
de petrochemische industrie brokkelde af, de woningnood nam geleidelijk af, waardoor mensen ook meer te kiezen hadden en de destijds startende gezinnen in de portiek- en maisonnettewoningen in Hoogvliet behoorden inmiddels tot de middenklassen
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met opgroeiende kinderen die graag wilden doorstromen naar een eengezinswoning.
Hoogvliet verloor snel terrein op de woningmarkt, het accent kwam op de groeikernen
Spijkenisse en Hellevoetsluis te liggen en de ontwikkeling tot een satellietstad met
60.000 inwoners (met alle voorzieningen die daarbij horen) werd stilgelegd.
Eind jaren tachtig was het kerkdorpje Hoogvliet niet de bruisende satellietstad van
Rotterdam geworden, maar was Hoogvliet een wijk van Rotterdam, een wijk op twintig kilometer afstand van de Coolsingel met als directe buren de gemeenten Albrandswaard en Spijkenisse. Op geen enkele manier kon Hoogvliet de concurrentie met de
omliggende gemeenten aan. Gevolg: Hoogvliet werd uiteindelijk een plaats waar nogal
wat mensen gingen wonen op basis van een negatieve woningkeuze (als men nergens
een woning kon krijgen, dan was dit in Hoogvliet nog altijd wel, zelfs op korte termijn, mogelijk) . Met zo'n 98% van de woningen in de zeer goedkope socialehuursfeer , met een toewijzingsbeleid waarin een strenge relatie gelegd wordt naar gezinsinkomen en te betalen huur, hoef ik hier niet te duiden welke veranderingen zich
in een ras tempo zowel in sociaal als in economisch opzicht afspeelden in met name
Hoogvliet-Noord.
In 1988 werd in een blad van de Nationale Woningraad Hoogvliet nog afgeschilderd
als een stad waar alles wat er maar fout kon lopen in stedenbouwkundige, planologische en sociale zin, ook was fout gelopen. Men stelde toen al dat alleen zeer drastische maatregelen Hoogvliet tot een 'normale' stad zouden kunnen maken.
Ik zit vanaf 1985 in de deelgemeenteraad: tot 1991 in de oppositie, vanaf 1991 ben ik
voorzitter van de deelgemeente. Ik heb vanaf 1985 veel voorbij zien komen: Hoogvliet
als probleemcumulatiegebied, Hoogvliet als onderwijsvoorrangsgebied, Hoogvliet als
actiegebied voor de sociale vernieuwing, Hoogvliet als gebied voor het grotestedenbeleid en dan nu: Hoogvliet als driesterrengebied voor de stedelijke vernieuwing.
Wat Hoogvliet echter altijd mee gehad heeft, is een bevolking die zich er niet onder
wil laten krijgen. De eigenheid die vele Hoogvlieters, zelfs vele oud-Hoogvlieters met
Hoogvliet hebben, is groot. Er zijn een actief maatschappelijk middenveld en twee
betrokken woningcorporaties. Door zowel de fysieke, als de psychologische afstand
tot de stad Rotterdam, heeft Hoogvliet veel meer dan andere delen van de gemeente
Rotterdam geleerd om voor zichzelf op te komen. Beperkingen kunnen uitdagingen
worden, de uitdaging van de vernieuwing en de uitdaging van de creativiteit.

10.3

Bewonersparticipatie

Vanaf het begin van de jaren negentig hebben de politieke partijen in Hoogvliet eendrachtig de handen ineengeslagen om de negatieve spiraal naar beneden om te buigen
in een positieve spiraal naar boven. Het bestuursakkoord wat in 1991 gesloten werd,
kende als rode draad het werken aan de besluitvorming, gevoed door de wijken.
In 1992 werden in Nieuw Engeland en in Digna Johanna de eerste wijkbeheeroverleggen geïnstalleerd in Hoogvliet. Wij waren daarmee na Deventer en Brunssum de derde
gemeente in Nederland die met een dergelijk instrument ging werken. Drie jaar later
kenden alle Hoogvlietse buurten hun wijkbeheeroverleg. Iedere zes weken komen in
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de acht buurten van Hoogvliet bewoners, vertegenwoordigers van ambtelijke diensten,
politie, woningcorporaties en maatschappelijk middenveld onder voorzitterschap van
de deelgemeente bijeen, om over de kansen en bedreigingen van hun wijk te spreken.
Er worden afspraken over en weer gemaakt. Er wordt over losliggende stoeptegels gesproken, maar ook over veiligheid en met elkaar samenleven. Er wordt gesproken
over de wijken die aan het veranderen zijn en over ouderen, jongeren en allochtonen
in de wijk. Het spreekt vanzelf dat de deelgemeente al in een vroeg stadium belangrijke kwesties die de wijk betreffen, bespreekt in het wijkoverleg.
Iedere vier jaar maakt elke Hoogvlietse wijk zijn eigen wijkvisie, een wijkvisie waarin
wijkbewoners hun eigen sterkte- en zwakteanalyse maken. Zij doen ook aanbevelingen. De deelgemeenteraad bespreekt vervolgens die acht wijkvisies en geeft aan wat
zij met die aanbevelingen denkt te gaan doen.
leder jaar maken de wijkoverleggen hun eigen jaarprogramma. Daarvoor zijn budgetten binnen de deelgemeentelijke begroting afgezonderd. De jaarprogramma's vanuit
de acht wijken zijn onderdeel van de begrotingsbespreking van de deelgemeente.
Vanaf 1992 hebben de bewoners van Hoogvliet, samen met het maatschappelijk middenveld, de corporaties en de deelgemeente, geleidelijk aan het scenario voor de
grootschalige herstructurering van Hoogvliet geschreven. In een heel vroeg stadium
werd uit dit openbaar goed te volgen proces duidelijk dat er aangekoerst zou moeten
worden op een ingrijpende vernieuwing van Hoogvliet in zowel stedenbouwkundig,
sociaal als economisch opzicht. In een vroeg stadium is zowel door de Hoogvlietse
politiek, als door de beide woningcorporaties aangegeven dat er na al die veranderingen nog steeds voor iedere Hoogvlieter een passende plek moet zijn.
Klankbordgroepen van bewoners begeleiden de gedachten over nieuwe stedenbouwkundigen concepten. Een actieve vereniging voor bewoners raden is alert en zit als een
zeer serieuze gesprekspartner aan tafel bij woningcorporatie Maasoevers.
Op weg naar het sociale investeringsprogramma vinden er regelmatig bijeenkomsten
plaats, waarbij de bevolking sturend kan zijn op de ideeën en wensen vanuit de politiek en het maatschappelijk middenveld.
Het economisch ontwikkelingsplan, met daarin duidelijke speerpunten van beleid, is in
nauw overleg met ondernemend Hoogvliet voorbereid en vastgesteld.
Portiekgesprekken en huisbezoeken moeten ervoor zorgen dat mensen ook op microniveau zaken aan de orde kunnen stellen. Daar waar de aanpak van Hoogvliet grootschalig en massief is, is het juist extra nodig om aandacht te hebben voor het kleinschalige. Individuele burgers en gezinnen mogen niet verloren gaan in onze aanpak.
De verandering van Hoogvliet raakt zo'n 7.000 van de 17.000 huishoudens direct, met
andere woorden: in zo ' n 7.000 gezinnen van Hoogvliet worden nu plannetjes gemaakt. Gaan we onze huurwoning kopen? Gaan we verhuizen naar een ander deel van
Hoogvliet? Gaan we een andere woning kopen? Schrijven wij ons in voor een woning
van Humanitas? En ga zo maar door .
Via informatieavonden, spreekuren en huisbezoeken wordt aandacht besteed aan die
7.000 plannetjes . De vereniging voor bewonersraden, de corporaties, het opbouwwerk
en de deelgemeente vervullen daarbij ieder hun eigen rol. De kunst bij een grootschalige aanpak is om steeds opnieuw de menselijke maat daarvan in de gaten te houden.
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Over zes weken ligt de aanvraag stedelijke vernieuwing ter bespreking voor in de
deelgemeenteraad van Hoogvliet. De investeringen vanuit de corporaties en marktpartijen meegerekend, gaat het de komende tien à twaalf jaar om zo'n anderhalf miljard
gulden aan investeringen in Hoogvliet.
Het Rijk stelt voor de investeringsbijdrage als zeer terechte voorwaarde dat de bewonersparticipatie goed geregeld moet zijn. Het zal altijd beter en op vele manieren anders kunnen, maar dit was in ieder geval hoe wij ermee omgaan.
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11
HERSTRUCTURERING IN HOOGVLIET,
ROTTERDAM (3)
T. Harrnenzon
Vereniging Bewoners Raden, Maasoevers Hoogvliet

11.1

Inleiding

De Vereniging Bewoners Raden bestaat uit vijf bewonersraden: Hoogvliet telt vier
bewonersraden, Pernis één. Zo'n bewonersraad bestaat uit maximaal tien personen,
waarvan er twee in het bestuur zitten. Alle leden tezamen vormen de bewonersraad en
nemen de beslissingen. Het is van groot belang dat de interne communicatie binnen
een dergelijke organisatie goed verloopt: de leden moeten goed geïnformeerd worden
over wat er gaande is, ze moeten op de hoogte worden gebracht van datgene wat het
dagelijks bestuur van de bewonersvereniging met directie of gemeentelijke instellingen
heeft besproken en ze dienen te weten wanneer over welke zaken een beslissing wordt
genomen. In de loop van 1998 werden wij geconfronteerd met de fusie tussen
Maasoevers Hoogvliet en De Samenwerking te Spijkenisse. Aangezien we als bewonersraad nog geen ervaring hadden met fusies, hebben we de Nederlandse Woonbond
in de arm genomen om ons op dit gebied te ondersteunen. De Woonbond keek onder
meer of een fusie wel in het belang was van onze woningbouwvereniging en van de
huurders van Maasoevers . Ook in dit geval was het noodzakelijk voor alle leden om
over alle relevante informatie te beschikken. Alleen met een goede interne communicatie en informatievoorziening is het mogelijk de belangen van de huurders naar behoren te behartigen.

11.2

Bewonersparticipatie bij herstructurering

De te volgen procedure voor de betrokkenheid van bewoners of bewonersorganisaties
bij herstructurering staat in boekwerken en wordt op symposia en bijeenkomsten uiteengezet. Uitgaande van een aantal richtlijnen zal deze betrokkenheid echter verder
aan de hand van de eigen specifieke situatie moeten worden ingevuld. Ook de verhouding tussen bewonersorganisaties en verhuurder speelt hierbij een rol. Er moet gestreefd worden naar een 'driesporenplan' tussen corporatie, (deel)gemeente en bewoners.
Herstructurering kan voor bewoners erg ingrijpend zijn. Het zijn de bewoners die ten
behoeve van deze herstructurering opofferingen doen. In De Agenda, de discussienota
van het ministerie van VROM over het woonbeleid in de 21 e eeuw, wordt duidelijk
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gesteld dat transformatie van stadswijken wordt bepaald door de mate waarin het lukt
om de bewoners erbij te betrekken. Veel huidige bewoners moeten begrip opbrengen
voor de in hun ogen luxe woonwensen van de nieuwe generatie. Zij zijn zeer tevreden
met hun kleine huurwoning waarin ze zes kinderen hebben grootgebracht en die ze nu
nog slechts met zijn tweetjes hoeven delen: 'my home is my castle'. Hoe komen wij,
huurder, verhuurder en (in het ideale geval ook) politiek, tot een goede voorbereiding? Alle partijen moeten uiteindelijk naar tevredenheid het resultaat van de herstructurering kunnen aanschouwen.

11.3

Samenwerking in Hoogvliet

In Hoogvliet verloopt het overleg met de verhuurder goed. Na de fusie is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin onder meer de rechten en plichten van
de verhuurder en de bewonersorganisaties vermeld staan. Het overleg met de verhuurder heeft een geheel andere inhoud gekregen: van het bespreken van 'piependetuinhekjesproblematiek' tot overleg op niveau waarbij de actieve vrijwilliger die zich
sterk maakt voor de belangen van de bewoners bijna niet meer ontkomt aan een hoge
opleiding. Zonder ondersteuning van een adviseur van bijvoorbeeld de Nederlandse
Woonbond ben je als bewonersorganisatie nergens meer. In Hoogvliet ziet de woningbouwvereniging dit in en worden er financiële middelen beschikbaar gesteld voor een
dergelijke adviseur. De corporatie heeft er tenslotte ook belang bij dat het overleg snel
en efficiënt verloopt. Woondienst Maasoevers heeft op zorgvuldige wijze haar bewoners geïnformeerd over de op komst zijnde veranderingen: de bewoners kregen een
brief en er zijn informatieavonden georganiseerd. Tot onze grote verbazing resulteerde
dit niet in protestacties en demonstraties tegen sloop van de kant van de bewoners. Dit
kan enerzijds komen doordat velen het nog de ver-van-mijn-bed-show vinden, anderzijds door de zorgvuldige, persoonlijke en volledige informatievoorziening naar de
bewoners toe .

11.4

Tot besluit

Een leidraad voor de bewonersparticipatie bij herstructurering en wijkvernieuwing zou
je kunnen samenvatten in vijf fasen:
het initiatief tot overleg en het formuleren van problemen;
het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de wijk;
onderzoek naar woonwensen;
het maken van keuzen;
de uitwerking van de plannen.
Bij elke fase moeten de bewoners geïnformeerd worden. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we alle informatie ontvangen en zelfs meer dan dat. Ondanks dat
maakt de Bewonersvereniging Hoogvliet zich zorgen over de plannen en vragen wij
ons af of die wel allemaal te verwezenlijken zijn. Eerst bouwen en dan pas slopen zou
voor menig bewoner een geruststellender alternatief zijn. Op dit moment baart de
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kwestie van de herhuisvesting ons grote zorgen. Als vereniging houden we goed de
vinger aan de pols en zullen we ingrijpen als dit nodig mocht zijn.

53

54

12
CONCLUSIES EN AFSLUITING
H. Priemus
Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft

12.1

Uitgangspunten van herstructurering

Als we het hebben over herstructurering, gaat het feitelijk om twee dingen: enerzijds
om de verbetering van stedenbouwkundige plannen, anderzijds om de herdifferentiatie
van de woningvoorraad. De wijken die in aanmerking komen voor herstructurering,
worden over het algemeen gekènmerkt door een hoog percentage socialehuurwoningen. Het ministerie van VROM is van mening dat het aandeel duurdere
woningen (met name koopwoningen) in deze wijken verhoogd moet worden door
middel van sloop, verkoop, renovatie, upgrading, samenvoeging en nieuwbouw (in de
duurdere sector). Een derde aspect van herstructurering is meer ideologisch van aard
en wordt gevormd door het streven naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling. In
de Tweede Kamer hebben allerlei ideologische debatten over deze derde poot van herstructurering plaatsgevonden. De achterliggende gedachte hierbij is dat een deel van
de bewoners eigenlijk een deel van het probleem vormt; het is overbodig erop te wijzen dat deze gedachte geen prettige basis voor bewonersparticipatie vormt. Het kiezen
van deze ideologische invalshoek leidt nergens toe en het is beter het probleem nuchterder te formuleren: het is zaak ervoor te zorgen dat het aanbod van woningen weer
in overeenstemming met de vraag wordt gebracht. Deze vraag is divers van aard en
afkomstig van een meer gedifferentieerde bevolking dan ten tijde van het realiseren
van de woningen het geval was. Als het probleem op deze manier bezien wordt, is
overleg en samenwerking met bewoners wel mogelijk en zeker nodig. Kortom: het
uitgangspunt van herstructurering moet het streven naar een betere afstemming van de
voorraad op de vraag zijn, waarbij ideologische aspecten over een gewenste bevolkingssamenstelling buiten beschouwing blijven.
In dit kader speelt ook het fenomeen 'scheefheid ' een rol. De wijken waarover we het
bij herstructurering hebben, hebben een tamelijk eenzijdige woningvoorraad tegenover
een in vele opzichten gedifferentieerde bevolking : gedifferentieerd wat betreft sociaalculturele achtergrond, etniciteit en inkomen. Een belangrijke aanleiding voor herstructurering wordt gevormd door de discrepantie tussen wat al die verschillende bewoners willen (met name de mensen met verhuisplannen) en wat de voorraad zoals
deze uit de afgelopen decennia is overgeleverd, te bieden heeft. Er heeft als gevolg
van deze discrepantie de laatste jaren een selectieve verhuisstroom plaatsgevonden: de
mensen met een midden- of hoger inkomen konden in hun wijk niets van hun gading
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vinden en hebben hun heil elders gezocht. Hieruit blijkt dat er zeker een basis is voor
de mensen in de wijk om zich met hun wijk en de plannen die daarop betrekking hebben te bemoeien.

12.2

Herstructurering en bewoners participatie

Bewoners hebben hun plek in het overleg over hun wijk moeten bevechten. Na het
veroveren van een plek in de wijkdiscussie, verliep een en ander vloeiender: bewoners
werden participanten in de wijkvernieuwing, hoewel sommigen eraan twijfelen of ze
serieus worden genomen. Bewoners hebben naast een samenwerkingsovereenkomst
behoefte aan aanvullende regels en zijn van mening dat de overheid hiervoor voorwaarden moet scheppen. Omdat elke wijk verschillend is, kan niet worden volstaan
met een blauwdruk voor de aanpak. Er bestaat behoefte aan richtlijnen en aan een kader waarbinnen rechtspositie, sociaal plan, proces en met name betrokkenheid van
bewoners duidelijk worden gemaakt. Bewoners vinden het van belang om vanaf het
begin te worden betrokken bij de visie en de planvorming.
Bij herstructurering gaat het niet alleen om maatregelen op complexniveau. Het gaat
om de samenhang van de maatregelen op verschillende niveaus. Ook de totale omvang
van de betaalbare voorraad is een factor van belang.
Bewoners willen zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Wat betreft de betrokkenheid
van bewoners op wijkniveau, is gekozen voor een benadering via een centrale bewonersraad, via complexcommissies, via bewonersvergaderingen. De overkoepelende
bewonersraad zorgt voor het formuleren van uitgangspunten en voorwaarden en toetst
deze regelmatig aan de plannen: men houdt de vinger aan de pols. Regelmatig worden
de andere partijen door georganiseerde bewoners aangesproken op uitvoeringstempo.
Bewoners willen hun kennisachterstand wegwerken en streven naar deskundigheid, te
bereiken door cursussen, scholing en ondersteuning.
Wanneer kan nu gesproken worden over een succesvolle bewonersparticipatie? Veel
bewoners zullen het proces beoordelen op de besluiten die zijn genomen en niet in de
eerste plaats op de manier waarop het overleg en de samenwerking hebben plaatsgevonden. Een prettige gang van zaken is in de ogen van bewoners niet voldoende voor
de kwalificatie 'succesvol' . De agenda kan over het algemeen niet breed genoeg zijn:
het gaat niet alleen om fysieke ingrepen, maar ook om zaken als werkgelegenheid,
drugsproblematiek en sociale veiligheid. Fysieke aspecten kunnen hiervan niet los gezien worden. Voor alles geldt dat bewoners liefst in een zo vroeg mogelijk stadium bij
de plannen worden betrokken. Voorwaarden voor participatie van bewoners (vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst) zijn noodzakelijk: bovenal is het van belang
dat men als bewoner het gevoel heeft serieus te worden genomen en dat er een zekere
basis van vertrouwen heerst tussen alle bij herstructurering betrokken partijen.
Bewonersvertegenwoordigers hebben het zeker niet gemakkelijk: hun achterban is
doorgaans zeer gedifferentieerd en men heeft kans het nooit goed te doen. Het is niet
reëel om een parlementair model te hanteren met stemprocedures. Bewonersvertegenwoordigers doen er goed aan bepaalde procedures te bevorderen met een open planproces, zodat ook de achterbannen weten wat er gaande is en ze kunnen signaleren
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wanneer er in hun ogen iets mis gaat. Als er open planprocedures worden gevolgd,
wordt de kwestie van de formele representativiteit van de bewonersvertegenwoordigers minder belangrijk.
Er is naar voren gekomen dat het van de ene kant van belang is snelheid te ontwikkelen, maar dat mensen van de andere kant de gelegenheid moeten krijgen om aan veranderingen te wennen. Het beste is derhalve om een bepaalde tijdsfasering af te spreken en om als corporatie in een beginstadium met een aantal alternatieve plannen aan
te komen. Excursies naar bepaalde projecten kunnen helpen om de verschillende mogelijkheden te bezien en een mening te vormen over wat wel en niet gewenst is . Bewonersondersteuning door externe adviseurs is meestal gewenst. Informatie en voorlichting spelen een belangrijke rol : bewoners moeten op de hoogte worden gebracht
van de consequenties van bepaalde alternatieven en van hun rechten. Men moet alert
blijven en het hele besluitvormingsproces zorgvuldig monitoren en evalueren: vaak
loopt een en ander anders dan verwacht.

12.3

Tot besluit

Vandaag zijn de belangrijkste elementen die het herstructureringsproces op het gebied
van bewonersparticipatie tot een succesvol proces kunnen maken aan de orde geweest.
De herstructureringsopgave zal voorts gerealiseerd worden met behulp van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (waarvan grote steden, maar zeker ook kleine
gemeenten kunnen profiteren), het grote-stedenbeleid (een belangrijk verbindingselement) en De Agenda van Rernkes, die moet leiden tot een volkshuisvesting nieuwe
stijl. Ook de IC ES-gelden kunnen een bijdrage leveren aan een goede realisatie van de
herstructureringsopgave. Er moet echter wel worden bedacht dat alleen een herstructureringsoperatie, totstandgekomen in samenwerking en samenspraak met bewoners,
een succes mag worden genoemd.
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