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H0e de Vogelaar-gelden voor buurtinit iatieven worden besteedDe bewoner wikt en beschil(t
ln de plInnen om uon de ueertig slechtste Nederlondse
wyken zogeheten'prochtwyken' te mlken,is de bewoners
een belongryke rol toegedicht. Om d0tte benodrukken
beslllttoenmtlig minister ello vogeloor om direct oon
bewoners miljoenen ter beschikking te stellen uoor
w yku erb eterin gsiniti Itieu en, z|nd er tusse nko mst u on d e
I0k0le p1litiek.Wot je noemt een trendbreuk. NuL20 m\okte
een eerste ronde longs de amsterdomsevogelooruelden.wot
gebeurt er met dIt geld en hoe wordthet uerdeeld? Op zoek
n00r de nolotenschop uonvogeloor.
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I I poraties werd halverwege

0pdewebsitewww.wijkaanpak.amsterdam.nl zoo8 duidelijk op hoeveel geld
is onder andere de rapportage over het eerste , ,.tevinden. Amsleroam Kon reKenen voornarr raal !s Yr"us"' 

het aanpakke n van 24 buurten
in negen stadsdelen. Amsterdam
kreeg r57 miljoen, bedoeld als
financiele impuls voor vier jaar
om deze 'aandachtswijken' in
tien jaar tijd uit het slop te trek-
ken. Dat betekentvolgens Marijke
Andeweg, programmam anager
Wijkaanpak van de gemeente,
dat de geselecteerde wijken op

het gebied van veiligheid, sociale
cohesie, onderwijs en werkloos-
heid geen negatieve uitschieters
meer mogen zijn.
In de wijkaanpak zijn de stads-
delen en woningcorporat ies
initiatiefnemer en gaat het om
veranderingen op lange termijn,
om stedelijke vernieuwing, om
het op peil krijgen van sociale en
culturele voorzieningen en het sti-
muleren van de lokale economie.
Natuurlijk werd daarvoor ook al
geinvesteerd in achterstandswij-
ken, maar deze geconcentreerde
wijkaanpak moet eindelijk eens
het verschil maken, is de gedach-
te. Minister Van der Laan volgt
het spoor van Vogelaar en heeft al
aangegeven de wijkaanpak buiten
de bezuinigingen te houden.

Wat is dan die wijkaanpak? An-
deweg noemt het Timorplein in
de Indische Buurt een voorbeeld

van 'wijkaanpak avant Ia lettre'.
De voormalige ambachtsschool
werd enkele jaren geleden - Iang
voordat de Vogelaar-gelden gin-
gen stromen - omgetoverd in
een complex met een bioscoop,
hostel, onderzoeksinstituut en
kleinschalige bedrijfsruimtes. Het
bracht nieuwe energie in de buurt.
Later zal wellicht vastgesteld wor-
den dat dit precies de katalysator
was die het transformatieproces
van verloederde buurt naar een
moderne gewilde stadswijk no-
dig had. Met de Indische Buurt
lijk het de goede kant op te gaan,
stelt Andeweg.: "Maar er is ook
nog veel problematiek'achter de
voordeur'."
De hoofdaannemers van de
wijkaanpak zijn de stadsdelen
en corporaties. Maar anders dan
voorheen nu zoveel mogelijk mdt
de bewoners. Om de autonome
positie van de bewoners te ver-
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sterken. hebben bewoners van de
Vogelaarwijken toegang gekregen
tot een aparte geldstroom van het
rijk. Die kunnen zij naar eigen
inzicht besteden aan projecten in
hun buurt. In zoo8 kreegAmster-
dam ruim drie miljoen euro voor
bewonersinitiatieven, het budget
voor de jaren zoog tot en met 2orr
is 4,3 miljoen per jaar. Hetgeld is
op basis van het aantal inwoners
verdeeld over de wijken.
Deze aanpak zitnog altijd in een
startfase. Pas een halfjaar ge-
Ieden kwam het geld voor zoo8
beschikbaar; eind mei moet het
zijn toegekend. Ruud Fiere van
de stichting Buurtparticipatie zegt
dat in Bos en Lommer gemakke-
Iijk gebruik gemaak kon worden
van de bestaande structuur van
bewonersplaforms. Dat gebeurt
al jaren met de buurtbudgetten
die het stadsdeel ter beschikking
stelt, zegt stadsdeelvoorzitter
Jeroen Broeders. Hij was aan-
vankelijk erg sceptisch over 'het
geld dat Vogelaar over het land
uitstrooide'. "Maar nu ben ik hele-
maal om. Het geeft mensen in de
wijken de mogelijkheid om din-
gen op te pakken die zij belangrijk
vinden. Zo is een speeltuinhuisje
opgeknapt dat altijd een ontmoe-
tingsplek in de buurt was. "Wij
hebben daaraan als stadsdeel te
weinig aandacht gegeven. Nu
bewoners het participatiegeld
daarvoor hebben ingezet is het
in vier maanden tijd geregeld,
via een stadsdeel luk dat niet zo
snel." In de Kolenkitbuurt is het
geld van zoo8 verder besteed aan
een veil igheidsinterventieteam,
een kinderkookcafd, sport- en
spelactiviteiten voor kinderen en
de viering van het offerfeest. "We
kunnen nu een verschil maken.
Omdat er meer geld is, maar ook
omdat we initiatieven serieuzer
zijn gaan begeleiden. Dat hadden
we eerder moeten doen."

Geen feestgeld
Critici voorspelden dat de partici-
patiebudgetten vooral naar buuft-
barbecues zouden gaan, maar de
realiteit geeft een ander beeld.
Broeders: "Het is geen feestgeld
gebleken." Wel is het eerste jaar
van de wijkaanpak een periode
van experimenteren. Andeweg:

"Het devies is: Iaat duizend bloe-
men bloeien. We laten letterlijk
iets op gang komen. Eind dit jaar
kijken we watwel en nietwerk."
Andeweg vindt dat sprake is van
een redelijke diversiteit. 'Als ik
het samenvat komt het neer op
projecten die te maken hebben
met ontmoeting, het opknappen
van de buurt en het versterken
van de positie van mensen in een
achterstandpositie. " Ook Martin
Verbeet, stadsdeelvoorzitter in
Oost-Watergraafsmeer, noemt
de diversiteit aan bewonersiniti-
atieven in de Transvaalbuurt: een
trimparcours, een kunstproject

" wotgebeurter metde mifoenen

voor kinderen, het planten van
Oosterse fruitbomen. "En neem
het kindergala. Op speelse wijze
ontwikkelen kinderen hun talent
en leren ze discipline aan: ze moe-
ten op tijd zijn en samenwerken.
Het gaat om essenti€le elementen
van de opvoeding. Bewonersiniti-
atieven zijn geen franje, ze dragen

bij aan samenhang." Andeweg
zou hetwel goed vinden als meer
gedaan zou worden met thema's
kunst en cultuur, en bewoners
koppelen nog weinig initiatieven
aan scholen en lokale onderne-
mers.

wringen
Geen bestuurder is tegen projec-
ten die mensen bij elkaar brengen
en die iets toevoegen aan de buurt
- zeker niet als het geld uit Den
Haag komt. Maar het kan gaan
wringen als bewonersinitiatieven
het beleid van stadsdelen in de
weg zitten. Zo botst een initiatief

in de Indische Buurt met de po-
ging van stadsdeel Zeeburg om
het aantal buurthuizen te beper-
ken. Andeweg ziet dit blijmoedig
als'gezonde discussies'.
Overigens houdt het stadsdeel-
bestuur een vinger in de pap Het
moet formeel goedkeuring geven
aan de besteding van de project-
gelden. Meestal houdt dat een
marginale toetsing in, maar Ver-
beet geeft toe dat projecten in de
Transvaalbuu rt zljn afgewezen
die strijdig waren met lopend
stadsdeelbeleid. "Uiteindeli jk
ben ik formeel verantrvoordelijk.
Datis een gevoeligpunt." En ook
de Noordse stadsdeelvoorzifter
Rob Post laat zich gelden: "De
grote veranderingen moeten ko-
men van stedelijke vernieuwing
en langdurige sociale projecten,
daar worden mensen gelukkig
van. Bewonersinitiatieven kun-
nen een bijdrage leveren, maar
uiteindelijk bepalen wij. "
Maar de bewonersgroep waarvan
hetplan is gehonoreerd wordtwel
formeel'opdrachtgever' in het ge-
dachtegoed van Vogelaar. Maar
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wie kunnen zij opdracht geven?
In De Baarsjes laat het stadsdeel
zich in ieder geval niet inhuren
voor projecten. Men vreest voor
opdrachten van'buurtburge-
meesters' en medeaansprakelijk-
heid. Stadsdeelvoorzitter Broe-
ders worstelt er ook mee in Bos
en Lommer. "We willen het wel,
maar er zitten praktisch nog wat
haken en ogen aan," zeglhljvoor-
zichtig.
Samenwerking is er wel. Rob van
Veelen, 'part ic ipat iemakelaar '
in de Indische Buurt: "Als bewo-
ners iets met sport willen doen,
dan krijg ik wel eens vragen van
ambtenaren ofde begeleiding wel
verantwoord is. Ik probeer de be-
woners dan in contact te brengen
met onze professionals. "
Het is zoeken naar nieuwe verhou-
dingen, bevestigt Mostafa el Filali
van het Amsterdams Steunpunt
Wonen. Hij bemoeit zich met de
vernieuwing in Osdorp. Daar wil-
den corporaties en stadsdeel dat
bewoners mee zouden betalen aan
een krant over de vernieuwing van
de wijk, omdat zij nu over een ei-
gen budget beschikken. Maar een
kritisch artikel van een bewoner
leidde direct tot problemen vol-
gens El Filali. Uiteindelijkwerd het
geplaatst met een disclaimer van
de redactie. Volgens El Filali krij-
gen bewoners wel degelijk'meer
macht'dankzij de eigen financie-
ring. Maar Harry Gosen, een ac-
tieve bewoner in Bos en Lommer,
steltvast dat "de bewonersinitiatie-
ven wel lopen, maar dat bewoners
geen idee hebben wat de plannen
zijn voor de echt grote projecten.
Het stadsdeel wil het toch weer
zelfdoen." Ook Fiere zegt dat de
invloed van bewoners maar met
kleine stapjes tot stand komt.

welke bewoners?
Welke bewoners maken trouwens
gebruik van deze gelden? The
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Schrdder is "het niet de bedoeling
datbewoners betaald kijgen. Wel
kunnen ze anderen inhuren voor
de uiwoering."
Van Veelen ziet organisaties ont-
staan die op een sociale onderne-
ming lijken. "Het gaat zeker niet
om markttarieven, maar er zijn
projecten die simpelweg heel veel
tijd kosten. " Dat geldt ook voor de
stadsdelen. Zo hebben bewoners
van de Van der Pekbuurt geld gekre-
gen voor de aanlegvan gweltuinen
en een voetbalveld. Schrdder: "We
mogen maar acht procent uitgeven
aan de begeleiding van projecten,
maar dat is lang niet genoeg. We
leggen daar als stadsdeel heel veel
extra geld bij."
Het omzetten van een leuk idee
naar een gedegen plan blijk voor
mensen zonder ervaring nogal
wat voeten in de aarde te hebben.
Bovendien kan een bewonersini-
tiatief een langdurige kostenpost
voor een stadsdeel worden.Zowil
Broeders bekijken hoe hetveilig-
heidsproject in de Kolenkitbuurt
structureel gefinancierd kan wor-
den. Ondanks die pogingen om
bewonersinitiatieven een meer
structureel karakter te geven,
wordt volgens Dani€lle Driessen
vanNieuweMaan, die de gemeen-
te ondersteunt bij de wijkaanpak,
nog onvoldoende nagedacht over
structurele verankering van ini-
tiatieven. "En ook het meten van
wat ze opleveren staat nog in de
kinderschoenen." Verbeet vindt
dat bewonersinitiatieven al zijn
geslaagd als die energie in een
buurt brengen en als meer men-
sen betrokken worden bij hun
wijk. Toch wijst Cadat erop dat we
niet al te veel moeten verwachten.
"De bewonersbudgetten gaan de
samenleving niet veranderen. Ac-
tieve bewoners kunnen iets doen
voor de buurt, maar niet iedereen
wil ofkan dat. Mensen hebben ook
het recht om niet iets te doen."

Usual Suspects? Verbeet bevestigt:
"Hetis nuvooral devoorhoede die
bezig is in de buurt, we willen dit
jaar een volgende stap maken."
In de Indische Buurt probeert een
groep'ambassadeurs' medebewo-
ners te wijzen op de mogelijkheid
om met initiatieven te komen,
zegt Mellouki Cadat, voorzitter
van de denktank sociale cohesie.
En dat lijk vruchten af te werpen.
De toename van bewonersinitia-
tieven heeft ertoe geleid datZee-
burg een idee€nmarkt moet orga-
niseren waar bewoners kunnen
stemmen over nieuwe projecten.
Van Veelen: "We zien datwe nieu-
we groepen mee kunnen krijgen,
we hebben bijvoorbeeld de eerste
allochtone schaakclub van Ne-
derland." Mustapha el Jarmouni,
zelf fervent schaker en initiatief-
nemer van de club, laat weten dat
de dertig leden op iin na allemaal
allochtone kinderen zijn. "We wil-
len kinderen in de Indische Buurt
eens iets anders bieden, ook kin-
deren in achterstandswijken kun-
nen schaken. We hebben plannen
voor wedstrijden tegen volwas-
sen intellectuele bewoners, zodat
verschillende groepen met elkaar
in contact komen." De subsidie
is van belang om de prijs laag te
houden dn de kwaliteit van de
cursus te garanderen; gediplo-
meerde leraren kosten immers
geld. Ook al is de schaakclub een
goed voorbeeld, toch denkt Van
Veelen dat nog'een harde noot te
kraken valt'om de groep inactie-
ven te bereiken. 'Ambitie is goed,
maar hetis een proces van de lange
adem." Carla Schroder van stads-
deel Noord, zegt dat bijvoorbeeld
in de Van der Pekbuurt ook flink
geinvesteerd wordt in werving van

nieuwe actieve bewoners. "Het
luk beter om jongeren te betrek-
ken en ook Surinamers en Antil-
lianen doen meer mee. Alleen bij
Turken en Marokkanen gaat het
nog moeizaam."
In sommige gevallen wordt de
vraag gesteld ofhet geld wel op
een eerlijke manier over bewo-
nersgroepen wordt verdeeld. In
Bos en Lommer verliep de eerste
ronde toewijzingen via een stem-
ming, maar datwas volgens Pieter-
Paul Blok van het bewonersplat-
form Kolenkitbuurt geen succes:
"Iemand kwam met het idee een
kersdeest te financieren, maar dat
wilden de moslims in de buurt nier
Zij wilden hun offerfeest van het
geld betalen. Omdat zij allemaal
op elkaars plannen stemmen,
kwam het offerfeest er wel en het
kerstfeest niet. We hebben regels
nodig en een commissie die een
evenwichtig oordeel kan geven."
Maar andere leden van het bewo-
nersoverleg vinden het geen goed
idee als een deel van de bewoners
nieuwe regels bedenk.

structu rele verandering?
Ideedn bedenken is ddn ding, maar
wie gaat die vervolgens verwezen-
lijken? Hoeveel bewoners hebben
daar, naast een eventuele baan
en zorgvoor een gezin, tijd voor?
Kan er geld gebudgeneerd worden
voor de uitvoering? Het zijn oude
discussies in de wereld van hetvrij-
willigerswerk. Cadat vindt dat niet
van iedereen verwacht kan worden
dat zij veel tijd steken in het uiwoe-
ren van projecten. "Ik vind het dan
ook geen probleem als iemand
wat verdient en tegelijkertijd iets
voor de buurt doet, ook al doe ik
zelf alles vrijwillig. " Maar volgens

IEER5TE VFRDTEPTNG mei2ooe lltlfltilll


