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van 'wijkaanpakavantIa lettre'.
De voormaligeambachtsschool
werd enkelejaren geleden- Iang
voordatde Vogelaar-gelden
gingen stromen - omgetoverd in
een complex met een bioscoop,
hostel, onderzoeksinstituuten
kleinschaligebedrijfsruimtes.Het
brachtnieuweenergiein de buurt.
het op peil krijgenvan socialeen Laterzal wellicht vastgesteldworculturelevoorzieningenen het stiden dat dit preciesde katalysator
mulerenvan de lokaleeconomie. was die het transformatieproces
I
I poratieswerd halverwege Natuurlijk werd daarvoorook al
van verloederdebuurt naar een
0pdewebsitewww.wijkaanpak.amsterdam.nl
zoo8 duidelijk op hoeveelgeld geinvesteerd
in achterstandswij- moderne gewilde stadswijk noisonder
andere
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heteerste
,
,
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Kon reKenenvoor ken, maar dezegeconcentreerde dig had. Met de IndischeBuurt
.tevinden.
narr
raal
!sYr"us"'
het aanpakken van 24 buurten wijkaanpakmoet eindelijk eens lijk het de goedekant op te gaan,
in negenstadsdelen.
Amsterdam hetverschilmaken,is de gedach- stelt Andeweg.:"Maar er is ook
kreeg r57 miljoen, bedoeldals te. Minister Van der Laan volgt nog veelproblematiek'achterde
financieleimpuls voor vier jaar het spoorvanVogelaaren heeftal
voordeur'."
om deze 'aandachtswijken'in
aangegeven
dewijkaanpakbuiten D e hoofdaann em er svan de
tien jaar tijd uit het slop te trek- de bezuinigingente houden.
wijkaanpakzijn de stadsdelen
ken.Datbetekentvolgens
Marijke
en corporaties.Maar andersdan
Andeweg, programmamanager Wat is dan die wijkaanpak?Anvoorheennu zoveelmogelijkmdt
Wijkaanpakvan de gemeente, dewegnoemt het Timorplein in
de bewoners.Om de autonome
dat de geselecteerde
wijken op
de IndischeBuurt eenvoorbeeld positie van de bewonerste ver-
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sterken.hebbenbewonersvan de Geen
feestgeld
Vogelaarwijkentoeganggekregen Critici voorspeldendat de particitot eenapartegeldstroomvan het patiebudgettenvooralnaarbuuftrijk. Die kunnen zij naar eigen barbecueszoudengaan,maar de
inzichtbestedenaanprojectenin
realiteit geeft een ander beeld.
hun buurt. In zoo8 kreegAmster- Broeders:"Het is geenfeestgeld
dam ruim drie miljoen euro voor gebleken."Wel is het eerstejaar
bewonersinitiatieven,het budget van de wijkaanpak een periode
voordejarenzoogtot en met 2orr
van experimenteren.Andeweg:
is 4,3 miljoenperjaar.Hetgeldis
op basisvan het aantal inwoners
verdeeldoverde wijken.
Dezeaanpakzitnog altijd in een
startfase.Pas een halfjaar ge- "Het deviesis: IaatduizendbloeIedenkwam het geld voor zoo8 men bloeien.We laten letterlijk
beschikbaar;eind mei moet het ietsop gangkomen.Eind dit jaar
zijn toegekend.Ruud Fiere van kijken we watwel en nietwerk."
destichtingBuurtparticipatiezegt Andewegvindt dat sprakeis van
dat in Bos en Lommer gemakke- een redelijkediversiteit.'Als ik
Iijk gebruik gemaak kon worden het samenvatkomt het neer op
van de bestaandestructuur van projectendie te maken hebben
bewonersplaforms.Dat gebeurt met ontmoeting,het opknappen
al jaren met de buurtbudgetten van de buurt en het versterken
die het stadsdeelter beschikking van de positievan mensenin een
stelt, zegt stadsdeelvoorzitter achterstandpositie.
" Ook Martin
in
JeroenBroeders. Hij was aan- Verbeet,stadsdeelvoorzitter
vankelijk erg sceptischover 'het
Oost-Watergraafsmeer,noemt
geld dat Vogelaarover het land de diversiteit aan bewonersinitiuitstrooide'."Maarnu benik hele- atievenin de Transvaalbuurt:een
maalom. Het geeftmensenin de trimparcours, een kunstproject
wijken de mogelijkheid om dingenop te pakkendie zij belangrijk
vinden.Zo is eenspeeltuinhuisje
opgeknaptdat altijd eenontmoetingsplekin de buurt was. "Wij
hebbendaaraanals stadsdeelte
weinig aandachtgegeven.Nu
bewoners het participatiegeld
daarvoorhebben ingezet is het
in vier maanden tijd geregeld,
via eenstadsdeelluk dat niet zo
snel."In de Kolenkitbuurtis het
geldvan zoo8 verderbesteedaan
een veiligheidsinterventieteam,
een kinderkookcafd, sport- en
spelactiviteitenvoor kinderen en
deviering van het offerfeest."We
kunnen nu een verschil maken.
Omdater meergeld is, maarook
omdat we initiatievenserieuzer
zijn gaanbegeleiden.Dat hadden
we eerdermoetendoen."

voor kinderen, het planten van
Oostersefruitbomen. "En neem
het kindergala.Op speelsewijze
ontwikkelen kinderen hun talent
en lerenzedisciplineaan:zemoeten op tijd zijn en samenwerken.
Het gaatom essenti€le
elementen
vande opvoeding.Bewonersinitiatievenzijn geenfranje,ze dragen

in de IndischeBuurt met de poging van stadsdeel Zeeburg om
het aantal buurthuizen te beperken. Andewegziet dit blijmoedig
als'gezondediscussies'.
Overigenshoudt het stadsdeelbestuur eenvinger in de pap Het
moet formeel goedkeuringgeven
aan de bestedingvan de projectgelden. Meestal houdt dat een
marginale toetsing in, maar Verbeetgeeft toe dat projectenin de
Transvaalbuurt zljn afgewezen
bij aan samenhang."Andeweg die strijdig waren met lopend
zou hetwel goedvindenalsmeer stadsdeelbeleid."Uiteindelijk
gedaanzou worden met thema's ben ik formeel verantrvoordelijk.
kunst en cultuur, en bewoners Datis eengevoeligpunt."En ook
koppelennog weinig initiatieven de Noordse stadsdeelvoorzifter
aan scholenen lokale onderne- Rob Post laat zich gelden: "De
grote veranderingenmoeten komers.
men van stedelijkevernieuwing
wringen
en langdurige sociale projecten,
Geenbestuurderis tegenprojec- daar worden mensen gelukkig
ten die mensenbij elkaarbrengen van. Bewonersinitiatievenkunen die iets toevoegenaande buurt
nen een bijdrage leveren,maar
- zeker niet als het geld uit Den uiteindelijk bepalenwij. "
Haag komt. Maar het kan gaan Maar de bewonersgroepwaarvan
wringen als bewonersinitiatieven hetplan is gehonoreerdwordtwel
het beleid van stadsdelenin de formeel'opdrachtgever'in het geweg zitten. Zo botst eeninitiatief
dachtegoedvan Vogelaar.Maar
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wie kunnen zij opdracht geven?
In De Baarsjeslaat het stadsdeel
zich in ieder geval niet inhuren
voor projecten.Men vreestvoor
opdra ch t env an' buur t b u rg e Verbeetbevestigt:
meesters'en medeaansprakelijk- UsualSuspects?
heid. Stadsdeelvoorzitter
Broe- "Hetis nuvooraldevoorhoede
die
ders worstelt er ook mee in Bos bezig is in de buurt, we willen dit
en Lommer. "We willen het wel, jaar een volgendestap maken."
maar er zitten praktischnog wat In de IndischeBuurtprobeerteen
groep'ambassadeurs'
medebewohakenen ogen aan,"zeglhljvoornerste wijzen op de mogelijkheid
zichtig.
Samenwerkingis er wel. Rob van om met initiatieven te komen,
Veel e n,' par t ic ipat iem a k e l a a r' zegt Mellouki Cadat,voorzitter
in de IndischeBuurt: "Als bewo- van de denktank socialecohesie.
ners iets met sport willen doen, En dat lijk vruchtenaf te werpen.
dan krijg ik wel eensvragenvan De toenamevan bewonersinitiatievenheeftertoegeleiddatZeeambtenarenofde begeleidingwel
verantwoordis. Ik probeerde be- burg eenidee€nmarktmoet orgawonersdan in contactte brengen niserenwaar bewonerskunnen
met onzeprofessionals.
stemmenovernieuweprojecten.
"
Het is zoekennaarnieuweverhou- VanVeelen:"Weziendatwenieudingen, bevestigtMostafael Filali we groepenmee kunnen krijgen,
van het AmsterdamsSteunpunt we hebbenbijvoorbeeldde eerste
Wonen.Hij bemoeitzich met de allochtone schaakclubvan Nevernieuwingin Osdorp.Daarwilderland."Mustaphael Jarmouni,
den corporatiesen stadsdeeldat zelf fervent schakeren initiatiefbewonersmeezoudenbetalenaan nemervan de club, laat wetendat
eenkrantoverdevernieuwingvan de dertig ledenop iin na allemaal
de wijk, omdat zij nu over eeneiallochtonekinderenzijn. "Wewilgen budgetbeschikken.Maar een len kinderenin de IndischeBuurt
kritisch artikel van een bewoner eensietsandersbieden,ook kinleidde direct tot problemenvol- derenin achterstandswijken
kungensEl Filali.Uiteindelijkwerdhet nenschaken.Wehebbenplannen
geplaatstmet een disclaimervan voor wedstrijdentegen volwasde redactie.VolgensEl Filali krijsen intellectuelebewoners,zodat
gen bewonerswel degelijk'meer verschillendegroepenmet elkaar
macht'dankzijde eigenfinancie- in contactkomen." De subsidie
ring. Maar Harry Gosen,eenac- is van belangom de prijs laag te
tievebewonerin Bos en Lommer, houden dn de kwaliteit van de
steltvastdat "debewonersinitiatie- cursus te garanderen;gediplovenwel lopen,maardat bewoners meerdelerarenkosten immers
geenideehebbenwat de plannen geld.Ook al is de schaakclub
een
zijn voor de echt grote projecten. goed voorbeeld,toch denkt Van
Het stadsdeelwil het toch weer Veelendat nog'een hardenoot te
zelfdoen." Ook Fierezegt dat de krakenvalt'om de groepinactieinvloedvan bewonersmaar met ven te bereiken.'Ambitie is goed,
kleine stapjestot stand komt.
maarhetis eenprocesvandelange
adem."CarlaSchrodervanstadswelkebewoners?
deelNoord, zegt datbijvoorbeeld
Welkebewonersmakentrouwens in de Van der Pekbuurtook flink
gebruik van deze gelden? The geinvesteerd
wordt in wervingvan
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nieuwe actievebewoners."Het
luk beterom jongerente betrekken en ook Surinamersen Antillianen doen meer mee.Alleen bij
Turken en Marokkanengaathet
nog moeizaam."
In sommige gevallenwordt de
vraaggesteldofhet geld wel op
een eerlijke manier over bewonersgroepenwordt verdeeld.In
Bos en Lommerverliepde eerste
ronde toewijzingenvia een stemming, maardatwasvolgensPieterPaulBlok van het bewonersplatform Kolenkitbuurtgeensucces:
"Iemandkwam met het ideeeen
kersdeestte financieren,maardat
wildendemoslimsin debuurtnier
Zij wilden hun offerfeestvan het
geld betalen.Omdat zij allemaal
op elkaarsplannen stemmen,
kwam het offerfeester wel en het
kerstfeestniet. We hebbenregels
nodig en een commissiedie een
evenwichtigoordeelkan geven."
Maar andereledenvan het bewonersoverlegvinden het geengoed
ideeals eendeelvan de bewoners
nieuweregelsbedenk.

structu
rele
verandering?
Ideednbedenkenis ddnding, maar
wie gaatdie vervolgensverwezenlijken?Hoeveelbewonershebben
daar, naast een eventuelebaan
en zorgvoor eengezin,tijd voor?
worden
Kanergeldgebudgeneerd
voor de uitvoering?Het zijn oude
discussies
in dewereldvanhetvrijwilligerswerk.Cadatvindt datniet
vaniedereenverwachtkanworden
datzij veeltijd stekenin hetuiwoerenvanprojecten."Ik vind hetdan
ook geenprobleemals iemand
wat verdient en tegelijkertijdiets
voor de buurt doet,ook al doe ik
zelf allesvrijwillig. " Maarvolgens

Schrdderis "het niet de bedoeling
datbewonersbetaaldkijgen. Wel
kunnen ze andereninhuren voor
de uiwoering."
VanVeelenziet organisatiesontstaandie op een socialeonderneming lijken. "Het gaatzekerniet
om markttarieven,maar er zijn
projectendie simpelwegheelveel
tijd kosten." Dat geldt ook voor de
stadsdelen.
Zo hebbenbewoners
vandeVanderPekbuurtgeldgekregenvoordeaanlegvangweltuinen
en eenvoetbalveld.Schrdder:"We
mogenmaarachtprocentuitgeven
aande begeleidingvanprojecten,
maar dat is lang niet genoeg.We
leggendaarals stadsdeelheelveel
extrageld bij."
Het omzettenvan een leuk idee
naareen gedegenplan blijk voor
mensen zonder ervaring nogal
wat voetenin de aardete hebben.
Bovendienkan een bewonersinitiatief een langdurige kostenpost
vooreenstadsdeel
worden.Zowil
Broedersbekijkenhoe hetveiligheidsprojectin de Kolenkitbuurt
structureelgefinancierdkan worden. Ondanksdie pogingen om
bewonersinitiatieveneen meer
structureel karakter te geven,
wordt volgensDani€lleDriessen
vanNieuweMaan,
die degemeente ondersteuntbij de wijkaanpak,
nog onvoldoendenagedachtover
structureleverankeringvan initiatieven."En ook het metenvan
wat ze opleverenstaatnog in de
kinderschoenen."Verbeetvindt
dat bewonersinitiatievenal zijn
geslaagdals die energie in een
buurt brengenen als meer mensen betrokken worden bij hun
wijk. Tochwijst Cadaterop datwe
niet al te veelmoetenverwachten.
gaande
"De bewonersbudgetten
samenlevingniet veranderen.Actievebewonerskunnen iets doen
voor de buurt, maar niet iedereen
wil ofkan dat.Mensenhebbenook
het rechtom niet ietste doen."
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