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De SP fractie bezocht tijdens de 'Buurt OpStand' tour
van december 2013 tot februari 2014 veel buurt en
bewonersinitiatieven in de stad. In de gesprekken
wilden we er achterkomen wat het succes bepaalt van
initiatieven. Wat gaat goed? Waar zitten de moeilijkheden en problemen. En vooral: wat verwachten jullie van
de gemeente? Werkt die mee, is er voldoende ondersteuning en ruimte, of werkt de gemeente eerder tegen?
De tour stond niet op zichzelf, want de fractie bezoekt al
vele jaren onder het motto 'Buurten in de Wijken' de
Rotterdamse wijken. Elke maandag, van Overschie tot Hoek
van Holland tot de Beverwaard. We spreken dan met
mensen die actief zijn in de wijk. Vrijwilligers en professionals van bijvoorbeeld speeltuinen, sportclubs, buurthuizen,
bewonersorganisaties, culturele initiatieven, ondernemers,
de wijkagent en welzijnsinstellingen in de wijk. We doen dat
om met eigen ogen en oren te zien te horen wat er speelt in
de stad. Wat gaat goed en wat gaat juist niet goed? Zo
komen we los van de papieren werkelijkheid van de
Coolsingel. We leren de mensen kennen die de stad maken
en zien met eigen ogen wat er hand is in de wijken van
Rotterdam.

Tijdens de 'Buurt OpStand' tour bezochten we de volgende
initiatieven: de Noorderbioscoop, De Nieuwe Banier, Cineac
Noord, Met Zuid, Van Swietenhof, Hof van Noord, De
Woonkamer van de Burgemeester, De Halal Voedselbank,
Charlois aan het Water, Pendrecht Museum, Ruilwinkel LETS
Paradijs, Crooswijkerzand, Het Voedselbos, Hotspot Hustpot
Skibroek, Milieucoaches, Buurthuis Adriana, Natuurtalent,
Biblitoheek Schiebroek, Wij zijn Rotterdam, Stichting
Kruidenbuurt Rotterdam, Stichting Makers en Doeners en
Bijstandsgerechten. Iets eerder maakten we al kennis met
onder meer Wollefoppengroen en co, Fort Hoek van
Holland, Buurtlab, 7Art, De Scheg, Creatief Beheer en
Buurthuis Oleander.
Diversiteit aan initiatieven
Buurthuizen die noodgedwongen worden overgenomen
door bewoners of opnieuw worden opgericht nadat alle
voorzieningen in de buurt zijn verdwenen, zoals De Nieuwe
Banier of buurthuis Adriana. Culturele initiatieven zoals de
Noorderbioscoop in de Hofbogen, initiatieven om
leegstand of braakliggend terrein te herontwikkelen zoals
Crooswijkerzand, Natuurtalent en Hotspot Hutspot in
Schiebroek. Maar ook organisaties die de hulpvraag

oppakken waar anderen het laten liggen zoals Stichting Met
Zuid en de Halal Voedselbank. Plekken waar bewoners
samen kunnen komen om de buurt wat aangenamer te
maken zoals De Woonkamer van de Burgemeester in
Delfshaven en Wij zijn Rotterdam in Feijenoord. Tot slot
initiatieven die hun bestaansrecht allang bewezen hebben
maar in de knel raken zoals de Ruilwinkel in Crooswijk of
bestaande instellingen waar bewoners als vrijwilligers een rol
gaan spelen zoals de bibliotheek in Schiebroek.
De kracht van Rotterdammers
De eerste rode draad die ons opviel tijdens de gesprekken is
de grote hoeveelheid Rotterdammers die zich willen inzetten
en actief willen zijn voor hun buurt en wijk. En de diversiteit
aan mensen die betrokken zijn. Hoog en laag opgeleid,
mensen met allerlei culturele achtergronden, werkend en
werkloos, jong en oud, van kunstenaar tot buschauffeur.
De tweede conclusie die we kunnen trekken is dat er veel
behoefte is aan voorzieningen en initiatieven op buurt en
wijkniveau. Ook nu veel 'professionele' voorzieningen in de
Rotterdamse wijken verdwenen zijn door bijvoorbeeld de
bezuinigingen op het welzijnswerk, blijft het van groot

belang dat er plekken in de buurt zijn waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Om samen activiteiten op te zetten en
elkaar kunnen helpen waar dat nodig is.
Wat dan ook goed gaat bij de meeste initiatieven die we
bezochten is de belangstelling en medewerking van medebewoners in de wijk. De behoefte is er.
Een andere positieve conclusie die we kunnen trekken is dat
mensen er trots op zijn dat het buurthuis of de buurttuin
'van hun' is. Van de buurt, van de bewoners. Veel van de
betrokken Rotterdammers die we spraken gaven aan dat bij
een deel van de wijk voorzieningen in het verleden de
'professionalisering' is doorgeschoten. Voorzieningen waren
niet meer van de wijk, maar van grote professionele organisaties die bepaalden wat er gebeurde. Daar staat tegenover
dat het moeilijk is om zonder professionele ondersteuning
en vaak zonder of met een heel kleine financiële bijdrage van
de (deel)gemeente te zorgen voor continuïteit en middelen.
Ook een buurthuis dat door vrijwilligers gerund wordt moet
de huur en de vaste lasten betalen en moet er voor zorgen
dat de boekhouding op orde is. In veel gevallen worden
initiatieven 'getrokken' door een kleine groep vrijwilligers.
Maar wat als mensen met veel tijd, omdat ze tijdelijk werk-

loos zijn, straks weer een betaalde baan krijgen? De ondersteuning van de (deel)gemeente bleek bij een aantal van de
initiatieven die we bezochten prima in orde te zijn. In andere
gevallen liet dat te wensen over, was er wel waardering in
woord, maar hadden de initiatiefnemers het gevoel dat de
(deel)gemeente voor voor een dubbeltje op de eerste rij wil
zitten. Te veel initiatieven, zoals de stichting 'Met Zuid'
vertelden ons dat ze het gevoel hadden juist tegengewerkt
te worden door de gemeentelijke overheid. Te veel bureaucratie om snel iets voor elkaar te krijgen. Geen bereidheid om
ruimte te bieden of om voor een kleine financiële ondersteuning te zorgen.
Participatie
De gemeente heeft haar mond vol van termen als 'burgerkracht', 'eigen kracht' en 'burgerpartcipatie'. De SP vindt dat
die termen te vaak een schaamlap zijn voor het doorvoeren
van forse bezuinigingen op wijkvoorzieningen. In de Rotterdamse wijken zijn de laatste jaren veel buurthuizen,
wijkbiebs, wijkgebouwen en ander voorzieningen verdwenen. Dat gat wordt deels nu ingevuld door initiatieven vanuit
bewoners. Het is geweldig om te zien dat bewoners de
handen zelf uit de mouwen steken voor hun eigen buurt. Het
is ook goed om te zien dit veel creativiteit en een nieuw soort
wijkvoorzieningen oplevert. Oude, vastgeroeste manieren
van werken worden doorbroken.
De SP vindt tegelijkertijd dat de gemeente niet voor een
dubbeltje op de eerste rij kan gaan zitten. Sterker nog, als we
willen dat initiatieven van onderop de kans en de ruimte
krijgen, als we willen dat bewoners zelf het voortouw nemen
voor een betere buurt en als we willen dat dergelijke initiatieven zich ook in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen, dan
moeten we zorgen voor voldoende ondersteuning. Ondersteuning in de zin van professionele ondersteuning waar dat
nodig is, ondersteuning in de vorm van het ter beschikking
stellen van gratis of betaalbare ruimtes, maar ook financiële
ondersteuning. Een beroep doen op de 'eigen kracht' van
bewoners betekent niet dat de overheid zich overal van kan
terugtrekken. Bezuinigingen moeten niet de leidraad zijn,
maar de vraag hoe we kunnen zorgen voor leefbare en
sociale wijken. Actieve bewoners moeten daarbij kunnen
rekenen op ondersteuning vanuit de overheid waar die
nodig is. Ondersteuning die ze verdienen.
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DE
NIEUWE
BANIER

Aan de Banierstraat nummer 1 hebben
bewoners van de Agniesebuurt, na het
verdwijnen van buurthuis Basta, de handen
ineen geslagen.

CINEAC
NOORD

De SP zou het heel erg jammer vinden als
een medium zoals Cineac verdwijnt.
Leo de Kleijn: "Met hun vele vrijwilligers houden ze
de belangrijke taak, het informeren van de buurtbewoners over hun buurt, alvele jaren in stand."

BUURTHUIS
ADRIANA
Na de sluiting van buurthuizen in
het Oude Westen was er geen plaats
meer voor de bewoners om samen te
komen. Buurthuis Adriana bracht
hier verandering in.

HET
DAKAKKER

Het Dakakker op het Schieblock waar
het Rotterdamse Milieu Centrum de
milieucoaches in alle wijken van
Rotterdam opleid.

MET
ZUID

Met Zuid is een stichting die zaken
oppikt daar waar welzijn het in
Rotterdam Zuid laat liggen.
Op het moment zijn ze hoofdzakelijk
bezig met het verstrekken van
voedselpakketten voor mensen die
voor kortere of langere tijd financieel
niet rond kunnen komen. Mensen die
buiten de boot vallen bij de voedselbank, door de wachtlijst of andere
oorzaken.

HOF
VAN
NOORD
De prachtige bewonerstuin
aan de Gordelweg.

RUILWINKEL
LETS
PARADIJS

Op zoek naar een nieuw pand dat betaalbaar is.

CROOS
WIJKER
ZAND

Het braakliggende terrein in Nieuw Crooswijk.
Het bewonersinitiatief Crooswijkerszand,
Crooswijkers willen er een mooie tuin en
ontmoetingsplek van maken.

WOONKAMER
VAN DE
BURGEMEESTER
Bij een subsidieaanvraag blijkt er
namelijk weinig waardering te zijn
voor een burgerinitiatief zoals de
Woonkamer die lokaal een grote
bijdrage levert aan de buurt.

HALAL
VOEDSELBANK
De Halal Voedselbank kan
de vraag bijna niet aan.

HOTSPOT
HUTSPOT

In de restaurants kunnen tieners
binnenlopen om aan de slag te gaan
in de keuken en leren tegelijk over
gezond eten en waar het vandaan komt.

WIJ ZIJN
ROTTERDAM
Ambacht terugbrengen in de buurt.
Met de gemeente hebben ze niet zo'n
goede ervaringen, zeker wat betreft
de communicatie en kennis van zaken.
Andere plannen zijn hierdoor
in het verleden gesneuveld.

BIJSTANDSGERECHTEN

Merlien Welzijn van Bijstandsgerechten.nl.
Een Rotterdams initiatief, een website met
(bespaar)tips en gerechten voor gezonde
en voedzame gerechten die voor iedereen
betaalbaar zijn.

BIBLIOTHEEK
SCHIEBROEK

Bibliotheek Schiebroek mag blijven.
Veel wijkbibliotheken moesten de deuren sluiten.
Bewoners startten de actie Red de Bieb!
en in Schiebroek heeft dat zijn vruchten
afgeworpen. In de toekomst wordt de bieb
waarschijnlijk grotendeels gerund
door vrijwilligers.
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