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Algemene inleiding~ 

De plaats van dit afstudeerverslag in onze studie. 

Wij, de projektgroep 11 Breda 11 , as~3i_steren het wijkkomi tee 
van de Gerardus Hajellawijk in Breda reeds geruime tijd 
met ha~r pogingen om haar wijk tot een goed leefbare 
wijk te maken met goede woningen en betaalbare huren. 
Hierbij sta~n de wensen van de wijkbevolking sentraal in 
de beslissinven. 
Onze assistentie heeft altijd bestaan in het ad-hoc rea
geren op plannen, welke de eigenaar van de woningen, de ge-
meente, met de woningen had. . 
De beslissing van de projektp;roep om het wijkiwmi te · te 
assisteren, had voor de studie een vergaande konsekwentie: 
Niet onze eigen studie stand sentraal, maar het gebeuren in 
de wijk. Het is nl. een eerste vereiste voor studenten, 
die een wijkbevolking wil 1 en assisteren, dat ze daar steeds 
voor beschikbaar zijn indien de voort~ang in de wijk dat 
nodig acht. Ben je niet steeds beschikbaar, dan kunnen 
er tijdens het voortgangsproses situaties ontstaan, die 
het wijkkomitee zelf niet ~p kan vangen. Dit kan een stil
stand of zelfa een achteruitgang in de vorderingen in de 
wijk betekenen. 
Het gebeuren in de wijk is voor ons dus staeds prioriteit 
nummer ~~n geweest, daarna kwamen de eisen van de T.H.Ein~h. 
De afclelingsstru~<::tuur liet deze 1:er~::wijze toe, ~vaarcloor 
er r;een onover~:::or;wnlijke ~JrobleTlC~l IJ.et de stuclie ontsto:c.den. 

( Tijdens het sc}:::.rijven vr-~ll di t verslag is er door o:ns DO€ 
een intensieve a~tie voorbereid, die v66r de ver~iezin~en 
rond noest zijn. o.:,r v1erCi een }Joli tie'r(e bi;je nl:::ciJ.E3t c;ehouden 
• a"e \l"-il_r "'"f.-.,<"""'""'rl"lo~·= Qllc. :"ol~~-l"0"lr(':) ·n~-,....-1-~-~QY) 'l"...J .. l'fJY'"\(~~r,•r1 lJl 'lu·''-' l'.o.c:t.._• .L,j C..l ~--- .c' ~·c 'cj:,_,/ !-CA.Lu.LJCH -L iJcG.L;L.~-~(';,J. 

v!erden, ::clet het doe l, eer1 ui tspraak over 1:1 clan nie t r ~
noveren los te krijgen v66r do verkiezincen. 3iervoor 
moest een ;·:i;jktentoon.stellinL [C~Jaa<-::t 'do::.~derJ 01.1 de l!e-.-!-
0 "1e""",(':' 1:rr-..,l (1 0n·.-,rln l ~-:.r>c~-n--.-":)+--....; ~,.:; ,..-'rO,-.,~-:-r···~n.J._ +e vorc•c>lr .[•...r•.-",.-. ) 

"' .L~J \ u~ .... :;"·""-~ -~-~--'- /_.,;.-;,v_;__ >'-'-'-'· _ • •. lJ_ :"-"'..; u·. "· . .:::> , c.t~ .. ·--.·l~o 

Dit afstudeerverslag is een eis van de afdeling waaraan ~e 
trachten te voldoen door voor de Gerardus ~ajellawijk een 
uite2nzetting met konklusies te geven over ons werken in 
de wijk; de gegevens die wij bezitten en onze gedachten, 
wat er verder met de wijk kan gebeuren, over te dragen en 
onze ervaring van het werken in de wijk als studenten 
stedebouwkunde a:.n de afdeling bouv1kunde ac.n te reiJcen. 
Na het tot ~;tancl komen van di t verslag word t door ons een 
maand intensief gebruikt om ons werk in de wijk over te 
dragen aan hot wijkkomitee. We trachten de lecmte, die na 
ons verdwijnen uit de wijk kan ontstaan, op te vc.npen door 
andere adviseurs en medewerkers voor het wijKkomitee a~n 
te trek}cen. C ')2c:: :::r-:lC.lclc.::n \vij ;;eclx:cende c<~ele I::S.illl'J.8:1 

n ~l Oil~ ,..-,fc-:-:'1-;J·,_or?-'''1 ;,,.;l·!~·,;r+:nn ]•lOt: '•;r:.'-1-: '·Tl' :lr'rc'J'''•~ to•c on ,.::Jp 
.. '-"" • -. •~ C.J.. - ~--' ~~ l ~ • ......- --' • ...._., - ..__,~ ~ V ,_ •. \. V '·' _.. J._ 1 "- \....,. v L L \...~ v 1 , ~ ...i._ ._ \ •• '· -' J J. C.- -' ' • .:. -~ "--<- ..._., 

a~:tle la.nr~:Z(1-':lTJ t-.;cneel O\.TCI' te drtlz~:::rl ~lJ? .. n t l::ornl tee: 



De volgorde van de inhoud. 

Indien je jezelf voor een taak in wilt zetten, zoali wij 
gekozen hebben voor het assisteren van een wijkkomitee, 
kan je dat op twee manieren doen. 
a. door zonder maatschappelijke keuze voor jezelf het komi~ 

tee in al haar werk te helpen • Hierbij geven de huidige 
maatschappelijke verhoudingen de richting van het werk 
aan. 

b. door eerst jezelf af te vragen, waardoor het komt, dat 
de wijk in het slob zit. Ben je achter die oorzaak geko
men, dan kan je doelgericht werken om die morzaak te 
bestrijden met haar gevolgen. Bij de marrier onder a. be
strijdt je alleen de gevolgen en niet de maatschappelijke 
oorzaken. 

Wij vonden het dan oak belangrijk om in het eerste hoofd
stuk te beschriijven waar de oorzaken liggen en aan te geven, 
hoe je als stedebouwkundige planner en als opbouwHerker 
aan het bestrijden van de oorzaken kunt werken 9 Dit eerste 
hoofdstuk is een meer teoretische benadering. 
In het tweede hoofdstuk gaan we in op het verloop van de 
aktie in. de w:t~k van 9epte;nber 1971 t/m juni. 197LL. _ 
de tijd, dat wij het j)roses meegemaakt en meegestuurd hebben. 
Dit proses wordt geevalueerd naar: 
- hoe voer je suksesvol een aktie in stadsvernieuwings

gebieden en 
- hoe verbreed je de aktie van de bevolking, waarbij 

wij gebruik maken van een politiek-ekonomische analyse. 

als bijlage bij deze evaluatie is een chronologisch verslag 
van de gebeurtenissen gemaakt, het 11 journaal 11 , waarin alle 
feiten, die in de evaluatie aangehaald worden, terug te 
vinden zijn. 
In het derde hoofdstuk wordt een verkenning van de buurt 
uitgevoerd en diagnoses gesteld. In deze verkenning is 
getracht ZQVeel mogelijk gegevens en kennis, die wij van de 
buurt hebben, beknopt op schrift te stellen. 

·In het laatste hoofdstuk, (IV), wordt een stukje toekom
stige aktie in de wijk voorbereid. Het konflikt, da~ het 
~ijkkomitee met de gemeente heeft, over de opknap o~ re
novatie van het kompleks 11 I55" wordt hier behandeld op al 
haar fasetten ter ondersteuning van de onderhandelingen 
van het wijkkomitee, die ze met de gemeente voert. 
Voor het kompleks "I32 11 , dat over enkele jaren gesloopt gaat 
worden; is door de projektgroep een voorbereidende studie ' 
gemaakt, die het denken over de nieuwbouw bij het wijkko
mitee op gang moet zetten en die tevens ter ondersteuning 
is voor een gedeeltelijke renovatie van de wijk. In dit 
hoofdstuk wordt oak aangegeven wat voor werkwijze het 
wijkkomitee kan gaan volgen om met de aktie door te gaan. 



I a 

Overzicht van verschillende denksystemen. 

Iedereen kent de leuze: Vrijheid. Gelijkheid 
en Broederschap9 Deze leuze werd en wordt door 
bijna iedereen verschillend geinterpreteerd: 
De liberaal plaatste de vrijheid voorop en 
vond vooral aanhang bij de bourgeoisie,·die 
zich wilde losmaken van de banden~met het 
feodale stelsel. 
Het socia~isme wilde allereerst de gelijkheid 
verwerkelijken, niet alleen in rechten maar ook 
en vooral in bezit. Het had zijn grootste aan
trekkingskracht op de misdeelde volksklasse. 
Bij de fpnfe~~!Q~e~e~ werd een opperwezen aan-

.• 

• gegeven. De geopenbaarde godsdienst was van een 
bovertnatuurlijke orde en viel buiten het bereik 
van de natuurlijke rede. Het gevolg van een der
gelijke opvatting betreffende de godsdienst was, 
dat de rationalisten opkwame:1 voor verdraagzaam
heid, vrijheid van godsdienst en scheiding van 
kerk en staat. De konfessionelen nemen een po
sitie in tussen de liberalen en de socialisten. 

·Naar liberale opvattingen is de staat een ge
meenschap van vrije individuen. Het doel van de 
staat hierin is het individuele belang enhet 
belang van alle individuen samen te dienen. 
Bevorderen van het individuele belang vraagt, 
dat de staat aan het individu een zo groot 
mogelijke vrijheid laat, dus staatsonthouding. 
Het behartigen van de belangen van alle indi~ 
vidu.en samen eist staatsbemoei1ng. De staat 
laat aan de partikulieren een zo groot moge
lijke vrijheid, omdat die vrijheid hem de moge
lijkheid biedt en noodzaakt het eigen belang zo 
goed mogelijk te verzorgen. De liberale gedachte 
van het vrije spel der maatschappelijke krachten 
staat sociale wantoestanden en onderdrukking van 
grote groepe~ mensen toe. 

He"l~ socialisme wil hierin veranderingen brengen 
door verandering van de sociale orde. Haar histo
risch en dialektisch materialisme leert, dat dit 
alleen bereikt kan worden door verandering van 
de ekonornische verhoudingen, afschaffing van 

L het par~ikuliere eigendom van de produktiemiddelen, 
--de kontrole op he't pro'du:K:tie'pro·ces en 'de op
brengst van het produktieproces moet verdeeld 
worden over heel de gemeenschap. 
( het historisch en dialektisch materialisme: 
De geschiedenis wordt bepaald door ekonomische 
faktoren, niet door ide§le. De produktiever
houdingen beheersen alle andere menselijke ver
houdingen en opvattingen. Dit geldt ook voor 
godsdienstige opvattingen en beginselen van · 



De socialistiese groepen die lcozen voor maatschappij
verandering via het parlementaire systeem bereikten 
invoering van het algemene kiesrecht, maar gaf hen geen 
absolute meerderheid in het parlement. Om de regeringsmacht 
te krijgen moesten zij steeds samenwerken (koalitie) 
met de konventionele groeperingen. 
Meer overheidsi:ggrijpen kon worden bereikt en ee~ 
aantal sociaie wetten konden worden doorgevoerd. (so
ciale demokratie). De socialistiese maatschappij, 
verandering van de produktieverhoudingen etc. zijn 
via de parlementaire demokratie nog niet bereikt. 
Het is een illusie, dat de kapitalisten iich zouden 
neerleggen bij een meerderheidsbesluit. Hun ekonomiese 
positie zullen zij met alle middelen verdedigen, ook 
buitenparlementair (militair geweld) (Vietnam, Chili). 

Het kapitalisme heeft in Nederland niet noodzakelijker
wijze geleid tot een sociale revolutie en de diktatuur 
van het proletariaat. Het neo-kapitalisme maakt door 
de verhoging van de welvaart van allen de kans op 
~en sociale revolutie kleiner 

konklusie en onze poli tieke lceuze 
Wij zien de maatschappij als een k:,_assemaatschappij en 
kiezen voor het socialisme. (de klasse zijn wat versluiert) 
De weg waarlangs de klas3emaatschappij kan worden 
opgeheven en een socialistiese maatschappij kan 
vwrden gevestigd, is ui t de geschiedenis n±et duidelijk. 
Uitsluitend via de parlementaire weg zal het niet 
lukken, maar ook de spontane revolutie valt niet 
te verwachten. 
De strukturele verandering denken wij alleen te 
kunnen bereiken door bevvustmaking,akti vering en onder 
steuning van de arbeidersklasse. 
Een politiek.,.-ekonomiese analyse van de huidige situatie 
en de dialekties'materialistiese geschiedopvatting 
kunnen daarbij bewustmaken, aktiveren en richting 
geven voor het werken aan de strukturele veranderingen 
van de maatschappij. 



ede overheid bekleedt de belangrijkste fU!J.ktie.~;i_j de 
planning, doorde.t zij de plannen kan maken: ~doch de 
overheid verkeerd in de moeilijke situatie, dat ze met 
allerlei belangengroepen te maken heeft. in een doelstellingen
nota kan zij haar beleid duidelijk maken. dat wil nog 
niet zeggen, dat zij alle mogelij:Y..heden heeft om het 
beleid uit te voeren, al kiest zij voor een bepaalde partij. 
de overheid kan alleen n~et de miduelen werken, die h2<a"r 
gegeven uorden door hct parlementaire systeem. 

D een pla-_-:.ner ka.n direkt opkomen voor een bevolkingsgroep 
.d.oor e.ls persoon of insti tuut te strijden voor die groep. 
(instituten zijn soms nog afhankelijk ve.n de finansiers 

bv subsidies) 
.door die groep zelf te organiseren. 
de pl<:L1ner heeft een aant2l praktiese problemen te overvvinnen: 
a. hij hoort niet tot die groep. hun problemen koBen niet 

bij hem over. 
b. voor die groe:p is hij een elite, waartegen zij een 

vooroordeel hebben. 
c. een desku..Yldige wil gauw zijn wil = zijn deskundiE,i:eid 

opleggen. andersom geeft iemsnd zich snel over aan de 
deskundige. 

waar kan een planner werken met een sosialistiese visie ? 
• all ere, rst zeker niet bij pro j ektontwikkelingsma2. L- schappij en 

en andere buroos die voor de belangen van het kapitaal werken. 
~bij de overheid kan men werken als er een so~ialistiese 

regering of gemeenteraad·ts. maar dan allecn met de visie 
dat binnen het parlementaire systecm fundemantele verandering 
mogelijk is. 

ogaat men direkt voor een bevolkingsgroep werken. dan voor 
die onderdrukte groepen, wier belangenstrijd direkt aansluiten 
aan een klassestrijd tussen arbeid en kapitaal. het zal 
dan ook duidelijk zijn dat het een strijd moet zijn die 
door die gehele onderdrukte klasse gevoerd moet worden. 

wat doet de projektgroep nu: 

--waJ proberen de problemen van de bewoners te begrijpen 
en de alternatieven voor hun huisvesting uit te zoeken. 
hen in de beste oplussing advizeren, maar de uiteindelijke 
keuze ligt bij de bewoners. 

-een orgc.,_nisatie vanui t de basis opbouwen, eerst om de 
problemen in de buurt zo goed maogelijk op te lassen, 
maar later is dit sen voorwaarde, die ook op andere nivo's 
aanwezig moet zijn: sosialisme vanuit de basis. 

-de bewoners een strijdperspektief " geven door de woon-
si tuatie van de bewoners in· samenhang ~.tot andere ui tbui tings
vormen uit te leggen als noodzakelijke reproduktiekosten 
van de arbeidskracht. 

-de produktie in dienst van de gebruikers te stellen en 
niet voor de ondernemers. 
te ageren tegen andere kapitalistiese voorwaarden, bv grond
eigendom, wonen naar inkomen. 



2) de nieuwe gcneratie opbouwwerkers 

.de meer probleemgerichte benadering 
l1et vraagstuk van de machtsverdeling staat hierbij centraal 

positie: ·' 

men probeert zelf en met de bevolking macht op te bouwen 
door de kwetsbare verhoudingen komt hun positie in gevaar 
er is een zekere speelruim~e 
(sta(ltssecretaris Meyer CRM: men mag geld gebruiken om 
tegen de overheid te ageren.) 

theorie en praktijk 
social aktion (sociale aktie) 
uitgegaan wordt van samenlevingsproblemen , die veroorzaakt 
worden door sociale onrechtvaa:rdigheid en ongelijkheid. 
men stelt zich ten doel te komen tot een herverkaveling van · 
macht en een meer gelijke verdeling van de maatschappelijke 
verworvenheden. 
men neemt aan dat de belangen wez'Emlijk tegengesteld zijn 
en zeer moeilijk met elkaar te verzoenen. 
men hanteer~dan ook konfronterende technieken. 
de opbouwwerker wordt aangeduid als activist, advokaat 
voor de belangen van de benadeelde groepering, agitator, 
onderhandelaar e.d. 

(handboeken van: 
saul alinsky, piet reckman sociale aktie , 
hermans sociale akti~ brandstof voor buurtwerk •) 

kritiek van de projektg~oep: 

hierboven wordt het machtsvraagstuk centraal steld. 
wij zijn het daar mee eens, maar de kritiek is dat men 
niet noemt welk machtsvraagstuk. 

de maatschappelijke problematiek krijgt voor ons pas 
inhoud door te noemen hoe de maatschappij •funktioneert. 
de projektgroep doet dit doo~ te zeggen, dat er een 
tegenstelling is tussen kapitaal en arbeid dat de staat 
van deze tegenstelling uitgaat. 
vanuit deze tegenstelling kunnen wij een aantal zaken 
verklaren. doet men'dat niet dan vervalt men snel tot 
een aantal burgelijke teorien, wEar men dagelijks mee 
gekonfronteerd wordtt zodoende worden fouten gemaakt 
in de analyse en de strategie. 



"eindkonklusie uit politieke stellingname 
positie van planoloog/stedebouwkundige 
positie van opbouwwerker. 

-------------------------·---------------·--
Slechts twee opmerkingen. Ten eerstc. Dat de 1 

samenleving waarin wij wonen gestructurcerd is 
vanuit kapitalistische produktieverhuudingen, 
wil nog niet zeggen dat van de twee globale 
machtsblokken, kapitaal en arbeid, hct kapitaal 
het aileen en uitsluitcnd en voor de·volle hon
derd procent voor het zeggen heeft. Vooral in 
het verleden heeft de georganiseerde arbciders
beweging op het gebied van het wonen cnkele 
successen weten te bchalen. Die successen heb
bcn hun neerslag gevonden in ccn aantal institu
tionele verworvenhcden: gelden uit de algcmene 
middelen ten behoeve van woningbouw, woning
bouwverenigingcn, een aantal wetten, enzo
voorts. Hoewel ook de woningbouw uitcindelijk 
ingebed blijft in kapitalistische produktievcrhou
dingen, zijn er een paar niet onaanzienlijke 
inbreuken op het principe van het zogenaamde 
,vrije" marktmcchanisme geforceerd - a! moet 
er meteen bijgezegd worden dat die inbreuken 
soms niet onwelkom waren voor het grote 
bedrijfsleven, dat er de kans door krecg de lonen 
laag te houden om een interriationale concurren
tiepositie op te bouwen. 

Door deze ontwikkeling heeft de overheid 
·met haar steeds grocicnde apparaat een aantal 
taken en functies op hct gebied van bouwen en 
wonen gekregen. We weten ook dat dat steeds 
groeiende al?paraat steeds moeilijker onder 
controle gehouden kan worden van gekozen 
volksvertegenwoordigers: de apparaten hebben 
de neiging zich te verzelfstandigen. Het is op dit 
punt dat inspraakprocedures effect kunnen heb
ben, zoals ook uit de studie van Beck blijkt. Het 
is ook niet toevallig dat het inspraakwezcn met 
name tot bloei is gekomen op gebicden als 
bouwen en wonen, ruimtelijke ordening en mi
lieu. Het zijn gebieden waJr de overheid vee! in 
de melk te brokken heeft, of althans zou bcho
ren te hebben. 

Actiegroepen ncmen hier een dee! van ck
controlefunctie van de gekozen volksvertegen
woordigers over. Bovendien kunncn zij een 
tegendruk uitoefcnen, een tegendruk tegen de 
invloed van het bedrijfslevcn, dat zijn eigen 
toegangskanalen tot bet overheidsapparaat in 

zijn vele geledingen heeft. Op die manier kunnen 
actirgroepen via inspraakprocedures proberen 
het onderste uit de kan te halen. Maar .... mcer 
dan er in de kan zit,kumren zij cr niet uithalen-. 
Hct vcrgroten van de inhuud van de kan is geen 
zaak, die \ia inspraakprocedures verricht kan 
worden. Dit is een zaak van de grote politieke 
strijd. van de politieke partijen, de vakbondcn ert 
hun tegenspelers. · 

Natuurlijk is het van belang het onderste uit 
de kan te halen, maar bet zou zo nuttig zijn als 
deze activiteit gekoppeld werd aan de grote 
strijd, de strijd om wat er in de kan gaat. Een 
groep als De Sterke Arm uit de Am~ter~arnse 
Dapperbuurt probcert dat te doen, en 1k m1s heel 
smartelijk de politickr dimensic bij acties als die 
van de Nijmeegse Raad voor Maatschappelijke 
Opbouw. Maar zoicts kan men eige_~lijk ook 
nict goed verwachten van een dergehjke raad, 
ciic i~mcrs zelf gebondcn is aan hct over
heidsapparaat en aileen maar door dat apparaat 
kan bestaan. 

Rud)· Koopmans 

Helga Fassbinder. 

'-Een goede aktie gGeft duidelijkheid in de smEenhang V211 ellet.:.i ~ 
uitbuiting-svor""llen; d.w.z. de.t huur, vcrvo8rskosten, opvocdir..g 
van de kindcren, rekratie e. d. gezien rnoeten v10rden als nood-::: 
zalrclijlce fepro du.ktieko s tenvan de arbeiC..skracht. 

Al deze vormcn moeten teruggevoerd v10rden op de strijd voor ver~~oo 
van de v1aar arbeid tee;en zijn waarde. 
Verslechtering van de levensomstandigheden is dan alleen te be
grijpen als het'p-nd.erbetaald worden van de arbeid. 
Ook de rol van de staat als handlanger vanhet kapi ta;;-.al wordt 
dan dt!rdel5jk. 

Zo 'n strijd kan nooi t door spontane aktiegroepen gevoerd -..vorden. 
Zjj dient verbonden te zijn met de strJjd in de bedrijven. 

,Voor zo 'n k_omplex geheel is de aanslui ting 'b.ij een poli tieke o 
organisatie'>voorwaarde. --- -~---------- - ...... ---·- ----- .........._. --. 

JJ.s t.a.v.· een str5jdpu11.t deze koppeling gemaal~t wordt zal dit· 
de be\'lo.r..ers de ogen doen openen dat strijd op alle sektoren teg8.r: 
de kapitalistiese uit.buiting, onvermijdelijk is. ·· · !. 

·. · Zij zullen de \Vaarde van andere aktiegroepen onderkennen, ook a1 
, voeren zij een ander soortige strljdo ·- :: ·:. 
DIT IS HET PEHSPEKTIEF VAN •-AKTIEGROEPEN! 

.· ,, i •'·. - ~L.__~'\ 
_· ... ,· 

.. ·.,· 
·. ,( ...... 



Ib 

onze positie in de wijk Gerardus Majella. 

inleiding. . 
, per periode zal achtereenvolgens worden behandelti 
- . ~ 

1 het mens en maatschappijbeeld (algemeen) 
de waarden 
de opvattingen 

de tegenst.ellingen/ sociale ongelijkheid 
de rol van de staat /de gemeente -
bet vertrouwen in de parlementaire democratie 
de strategie voor bet bereiken van bet doel. 

2 de analyse van de situatie 
de ongelijkbeid 
de {belangen) tegenstellingen.-
de uitgangssituatie · 

de verwachtingen n.a.v. de situatie 

3 de doelstelling 

4 strategie-en taktiekkeuze voor de aktie. 

5 de positiekeuze als planner en als opbouwwerker 
bet beroepsperspektief 

6 bet opleidiP.gsniveau 
de deskundigbeid 
de ervaring 

7 de persoonlijke eigenschappen 
de aard 
het karakter 

8 de hoofdlijnen van de aktie 

9 de evaluc.tie 
de fouten van de aktie - · 

- handhavir.g of verandering van' ae punten l'. t/m 7 
als gevolg van de ervaringen van de aktie. 
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6 eva1uatie 

De aans1ui ting· van de proj ektgroep bij de werkgrc)ep· · 
huisvesting kwam voort uit ve1e onuitgesproken idee~n. 
De projektgroep had een aanta1 noodsituaties herkend 
zoa1s krotwoningen,grote aanta11en woningzoekenden, 
saaie monotone wijken, vee1 te ve hoogbouw. 
ze had vertrouwen in de ( s1echt funktionerende) par1e
mentaire dernokratie en dacht via beinv1oE:::ding van 
po1itieke partijen , wethouder en technokratische ambte
naren meer socia1e rechtvaa.rdigheid te bereiken. 

De projektgroep dacht door de kontakten met de 1edE:;n 
van de werkgroep huisvesting inzicht te krijgen in 
de woningnoodprob1emen en een konkreet werkopjekt te 
kunnen vinden voor de studie. 

Zij kiest voor een studie nae.r de woonfunktie ·van ae··:. 
binnenstad a1s tegenhanger van het onderz¢ek van bet 
buro van Heesevlijk. · 
A1s doe1 werd geste1d behoud van de woonfunktie van de 
binnenstad.en zij dacht door middel van een onderzoek 
en bet maken van een rapport inv1oed uit te kunnen oe
fenen op de inhoud van struktuur en bestemmingsp1annen 
voor de binnenstad. 

Als planner koos zij voor de systeembenadering en ver
wachtte dat de gemeente en van Heesewijk hun onderzoek 
niet goed zouden doen.(beroepsperspektief:stedebouwk.ir.) 

A1s opbouwwerker koos zij voor bet R.O.A. mode1,een 
raad die rapporten schrijft en over1eg vbert met de 
overheid over de prob1emen van de bewoners. 

Het werk is voor hen nieuw, een stedebouwkundige studie 
en een stedebouwkundig onderzoek hebben zij niet eerder 
gedaan. Zij zijn derdejaers en hebben nauwe1ijks enige 
stedebouwkundige op1eiding. 

Door de studie ontdekt de projektgroep dat er in de bin
nenstad van Breda de 1aatste 15 jaar a1 zeer vee1 veran
derd is. Er is een cityring aange1egd,diverse verkeers
doorbraken door woongebieden (radiaa1wegen naar bet cen- · 
trum) zijn uitgevoerd,· verschi11-snde woonbuurten zijn · 
ges1oopt of saneringsgebied geworden. Van de woonfunktie 
van de binnenstad is niet vee1 meer over. Daarom onder
zocht zij ook bet gemeentebe1eid. Dit is door een wet
houder, de stedebouwkundige van de gemeente, projekt
ontwikke1aar Empeo en de gemeenteraad met grote rneerder
heid k.v.p. bepaa1d. Hun stedebouwkundig koncept is: 
Vergroten van de city en het centrum bereikbaar maken 
voor bet autoverkeer, sanering van oude wijken. De be1an
gen van de bewoners van binnenstadsbuurten worden wegge
vaagd door de be1angen van winke1bedrijven , kantoren, 
be1eggers projektontwikkelaars en wethouders en ambtenaren 
met groeistuipen~ ') 

n) zie saneren 1 en 11 projektgroep N-.V. T.H.De1ft. 
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evaluatie vervolg 

als bc;langentegenstelling wordt nu gezien de belangen· 
van de ekonomies sterken (grootwinkelbedrijf, bouw~rs, · · 
beleggers en projektontwikkelaars) ·en· gemeentelijke over
heid { wethouder, ambtenaren en k.v.p.) tegenover de 
belangen van de bewoners in de saneringsbuurten. · · · 
De gemeente wordt gezien als verdediger van de kapitaal
belangen en het vertrouwen in de parlementaire demo
cratie is sterk afgenomen.De projektgroep hoopt dat 
via pressie en buitenparlementaire akties iets bereikt 
kan worden. 

Door de kontakten met de W.H. heeft ze ~eri beter inzicht 
gekregen in de belangentegenstellingen en de rol van 
de gemeente daarin, maar een inzicht in de huisvestings
problemen heeft ze niet gekregen. ( haar bezwaar tegen 
de W.H. is ook dat zij te weinig de akties in de buurten 
ondersteunt en zelfs akties in buurten bemoeilijkt.) 
Zij verlaat de W.H. en wil de aktie in de G.M. buurt 
gaan steunen met als doel behoud van de buurt. · 

Vanuit de gekozen posities als planner en· als opbouwwer
ker blijkt zij niet in staat de belangen van de bewoners 
van de oude wijken te verdedigen tegen de kapitao.lbelan
gen. 



p2 

6 evaluatie 

De projektgroep ziet belangentegenstellingcn tussen 
kapitaalgroepen en ~ . - . . . . ·de bewoners 
van de ou.de wijken. Zij ziet de ;.;emeente aTs· verdeaiger 
en kompagnon van de kapitaalsbelangen en heeft gezien 
de partijverhoudingen in Breda weinig vertrouwen in de 
gemeenteraad. Wel hoopt zij via buurtakties de gemeen
teraad onder druk te kunnen zetten en voor de belangen 
van de bewoners van .de oude wijken te laten kiezen. 
(reformisme} 

De gemeente bleek van plan de wijk voor 5 a 10 jaar·in 
stand te houden en daarna te slopen voor de aanleg van 
van een radiaalweg naar het centrum en grootschalige 
bebouwing (winkels en kantoren) · · · · 
De wijk had geen organisatie, het komite was opgehouden. 
Wat de problemen van de buurtbewoners zijn is voor de 
projektgroep niet bekend. 

Gezien de woningnood in Breda en het tekort aan woningen 
in de huurklassen van f so,- tot f 150,- stelt de projekt
groep zich ten doel ''behond . van de woonbuurtt1 

Tevens zoekt zij kontakt met de bewoners om hen te steu
nen in hun belangenstrijd. 

Als gevolg van het gerucht dat a.e bewoners afkeer van 
van studenten hebben vanwege slechte ervaringen met ver
schillende groepen wordt besloten de bewoners voorzich
tig te benaderen.via sleutelfiguren. 

Bij het bekend worden van het gemeenteraadsvoorstel· voor 
de 132 besluit de groep de leden van de commissie O.W. 
te informeren en een tegenplan in te dienen bij de 
progressieve frakties. 

De positie als planner is die tussen die van een 
. . 

onafhankeli,jk planner die een alternatief aandraagt en 
die van een pl~itplanoloog.(beroepsp: st.edeb. ir. ov8rhc:id) 

Als opbouwwerker gedroegen wij ons als de non-direktieve 
werker. Onze mening wilden we niet aan de bewoners op
leggen, maar we door voorzichtig kontakt met de bewoners 
te krijgen er achter te komen wat hun wensen en verlangens 
zijn. 

Het werken voor een wijk was voor· ons volkomen nieuw. 
Ook landelijk was er nauwelijks ervaring. We dienden · 
dus op eigen koers te varen met alle gevaren van dien. 

Ook was er bij de leden van de projektgroep een zekere 
angst om met bewoners van oude buurten in kontakt te 
treden. (idealisties en te hoge verwachtingen? ) 
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~luatie vervolg 

Ret kontakt zoeken met bewoners via sleutelfiguren 
leverde niet veel op alleen wat onbelangrijke en strij
dige gegevens. Via deze weg is het niet mogelijk bekend 
te worden en vertrouwen te krijgen bij de bevolking. · 
ook wordt niet duidelijk wat de belangen van de bewoners 
zijn. 
Bij de aktie naar de gemeenteraad bleek het moeilijk te 
zijn om een gemeenteraadsvoorstel om te buigen. 
De k.v.p. steunt de wethouder zeer sterk. De wethouder 
komt zijn gedane toezeggin~en niet na. De ambtenaren 
ondersteunen het beleid met techniese argumenten. 
Omdat de bewoners niet bij de aktie betrokken waren 
en niemand door hen ter verantwoordiilg werd geroepen 
bleef de aktie te eenmalig en kreeg geen vervolg. 

De projektgroep besloot dat elke volgende aktie met de 
bewoners moest worden gevoerd. 
De planner moet een pleitplanoloog zijn die samen met 
de bewoners plannen maakt. 
De opbouwwerker moet aktief de bewoners benaderen. 

De angst om met bewoners in kontakt te treden moet wor
den overwonnen. 

De ideologie is door de aktie niet gewijzigd. 
. . ' . 

De projektgroep was door de aktie beter op de hoogte 
van bet beleid dat de gemeente met de wijk voerde en 
de argt'menten die daarbij meespeelden. 
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evaluatie 

De projektgroep ziet een tegenstelling tussen·kapitaal
groepen en investeerders tegenover de bewoners van de 
oude wijken. · ." 
De gemeente wordt gezien als verdediger en kompagnon 
van de kapitaalsgroepen. Gezien de partijverhoudingen 
in Breda heeft ze weinig vertrouwen in de gemeenteraad. 
Wel hoopt ze via buurtakties de gemeenteraad onder druk 
te kunnen zetten en beslissingen op bet gebied van de 
volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening ten gunste 
van de bewoners te kunnen beinvloeden.(reformisme) 

Door de overstroming en de openbare vergadering met 
wethouder van Dun bleek dat de gemeente al jarenlang 
gewerkt ha.d aan de voorbere iding van de plannen, diver
se malen overleg gevoerd ha.d met de provinciale en de 
centrale direktie (v.h.v.) en dat de wijk in 3 fasen 
een instandhoudingsbeurt kreeg en daarna gesloopt zou 
worden. 
De bewoners geven te kennen dat zij hunhuizen nog beS:. 
goed vonden, maar dat d.e woningen door de gemeente slecht 
onderhouden werden.Zij willen langer dan hooguit lo jaar 
in hun huizen blijven wonen, maar dan moeten wel de da
ken en goten hersteld worden, de woningen goed worden 
onderhouden en W.C. douche en huisriolering· verbeterd 
worden. In bet komplex 132 moet de gemeenteriolering 
worden verbeterd en aan bet vocht in de woningen moet 
iets worden gedaan. De bewoners van de 53 zijn erg boos 
ov8r de slordige mannier waarop de beurt in hun huizen 
is uitgevoerd.en over de schandalige manier waarop zij 
zijn behandeld door de ambtenaren. 

De projektgroep stelt zich ten doel de bewoners te steu
nen in hun aktie tegen de gemeente. Zij wil bereiken 
dat de bewoners meebeslissen over de toekomst van hun 

\ wijk. 

De bewoners en de opbouwwerker probe:rfib iets te doen 
aan de aktuele zaken zoals: herstel van de fouteri van 
de opknapbeurt in de 53, schadeloosstelling van de 
waterschade, verbetering van de riolering ·in de 132. · 
Zij kiezen voor een harmoniemodel d.w.z. voor maande-· 
lijkse besprekingen met de wethouder en de ambtenaren. 

Omdat voor iedereen onduidelijk is wat op langere termijn 
de beste oplossing is voor de bewoners.en omdat de stu
denten niet aileen aktie willen voeren, maar er ook nog 
iets van moeten leren, houd de projektgroep zich voor
namelijk met de vraag bezig wat de mogelijkheden in de 
toekomst met de wijk zijn, hoe de bedreiging van city
uitbreidingen en verkeersdoorbraken·moeten worden tegen
gehouden. Toch ondersteunt zij ook d~ aktie van de bewo
ners. 
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evalua tie ~ rvolg 1 

De projektgr6ep probeert het participatiemodel voor 
woning en buurtverbetering toe te passen in deze situatie 
en de bewoners te laten kiezen voor de aard van d~ 
stadsvernieuwende ingreep. 

Als planner wordt gekozen vocr de positie als pleitpla
noloog, meer door deskundigheid in te brengen dan door 
de aktie direkt te steunen. 

Als opbouwwerker wordt gekozen voorparticipatie bij 
de besluitvorming in ruimtelijke ordening en volkshuis
vesting. Het doel is teveel participatie op zich. 
Op het terrein van·.de opboU'I;'IINerker is ze ne.uwelijks 
aktief. 

Omdat geen van de leden van de projektgroep eerder aan 
een buurtaktie heeft meegewerkt en er aan de T.H. ook 
nauwelijks ervaring mee was 

Geen van de leden van de prjektgroep heeft eerder aan 
aan buurtaktie meegewerkt. Ook aan de T.H. is er nauwelijks 
ervaring mee. Er is ook nauwelijks inzicht in de bouw
kundige en stedebouwkundige problematieken die in oude 
buurten en bij stadsvernieuwing spelen. 
De opleiding is daar totaal niet op afgestemd. 

I 



evaluatie vervolg 2 

het ~a£ticip~t1emo£e1 
bij toepassing van het model bleek dat het model niet 
zonder meer overgeplant kon worden. · 
Bij het voeren van oen aktie is er niet een probleem 
n.l. het bepalen van de aard van de stadsvernieuwende in
greep, maar er zijn er vele (riolering, overstroming, 
slecht uitgevoerde opknapbeurt etc.) Bovendien is het 
probleem niet voor alle bewoners van de wijk hetzelfde, 
~e woningen zijn verschillend in grootte en kwaliteit 
en de plannen van de gemeente zijn gefaseerd naar 3 
komplexen. 
De participatieniveaus zijn voor elk probleemveld anders 

Participatie voor het bepalen van de aard van de stads.;.;; 
vernieuwende ingreepis in onze situatie niet mogelijk 
aangezien de gemeente de wijk al als saneringswijk 
aangewezen heeft · 

Een open aktiecentrum blijkt wel goed te funktioneren 

Hoe de aktie gevoerd rpoet worden om iets te bereiken 
wordt uit het model echter niet duidelijk. 

De~ideologie die achter het model steekt komt tot uiting 
in het einddoel, het 7e participatieniveau, n.l. 
delegatie van bevoegdheden van de gemeentelijke overheid 
op het gebied van de ruimtelijke ordening en de volks
huisvesting naat de bewoners van de wijken (wijkcentrum) 

De organisatie van de buurt 
Bi} de-organisatie-zijn verschillende fouten gemaakt. 
In het wijkkomite heeft de opbouwwerker ee~ veel te 
groot aandeel in de werkzaamheden, daardoor is zijn 
invloed te groot en krijgen de bewoners weinig kansen 
om voor hun eigen zaak op te komen. 
Ret komite wordt te weinig bij de aktie betrokken. 
Doordat de projektgroep aan andere problemen werkt dan 
de opbouvvv,rerkeren het komi te, in eindhoven werkt en alleen 
de vergaderingen van het komite in breda volgt is de 
samenwerking van de pro j ektgroep met de opbou)V'Nerker en 
het wijkkomite slecht. 
De vergaderingen van het wijkkomite worden slecht voor
bereid. De projektgroep krijgt maar af en toe en dan op 
het laatste moment de agenda van de vergadering door en 
kan slechts met veel moeite de punten die zij belangrijk 
vindt op de agenda krijgen. Zij is ook niet goed op de 
hoogte van water in de wijk gebeurt.(b.v. de huurweige
ringsaktie en de intimidatie door de gemeente. 

De organisatie van de studenten 
'De-groep-is te-groot: Daardoor-wordt veel tijd besteed 
aan organisatorische problemen en het elkaar op de hoog
te houden. er wordt teveel geimproviseerd.De projektle
den hebben teveel tijdelijke taken en men bijt zich niet 
in de materie vast. (b.v. het kommentaar op het hetziene 
onderzoek van 0. W. word t door 3 ,.person en geschreven.) 
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evaluatie vervolg 3 

De slechte organisatie heeft z 11 n weerslag op het overleg 
met de wethouder en z"n ambtenaren. 
De vergaderingen worden om 17.oo uur gehouden waardoor 
maar enkele komiteleden aanwezig kunnen zijn. De komite
leden die er wel kunnen k:omen zijn slecht op de hoogte. 
Ret overleg speelt zich af op een intellektueel niveau 
tussen v1ethouder, :.:opbouwwerker en studenten en wordt 
over de hoofden van de bewoners heen gevoerd. 
Studenten en opbouwwerker kunnen niet als blok de onder
handelingen voeren. De wethouder kan daardoor de struktuur 
van het gesprek bepalen en moeilijke kwesties van tafel 
schuiven. 

konklusie : 

Ret participatiemodel sloot in deze situatie niet aan 
bij de konkrete problemen van de wijkbewoners en was 
geen model om de aktie van de bewoners te voeren. 

De opbouwv1erker had een veel te centrale rol. 

De projektgroep had in wezen niet gekozen voor de rol 
van ple$tplanner 
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0.0.0. inleiding bij de evaluatie van de aktie 

De evaluatie is door de projektgroep geschreven en 
geeft dus vooral haar kijk op de aktie. 
Door de vele kontakten die er in de afgelopen drie 
jaar door de projektgroep zijn onderhouden is haar ~ijk 
op de aktie beinvloed. · 
Die kontakten zijn onderhouden met: oe opbou~Merker, 
de leden van het wijkkomite, diverse bewoners, de 
studenten·van de peperklipthemagroep stadsvernieuwi~~, 
de mentor, de afstudeerhoogleraar en de afstudeerkommlssie. 
De evaluatie zal daarom niet alleen bruikbaar zijn voor 
gelijkgerichtte projektgroepen.· 

De evaluatie is gericht naar de doelstelling van de pro
jektgroep zeals die ontwikkeld is in de eindfase van 
het projekt.n.l.: · 

1 Ondersteunen van de aktie van de bewoners· voor 
het verbeteren van hun woon en leefsituatie. 

2 Het verbreden van de aktie van de bewoners naar 
behoud en verbetering van de levensbmstandigheden. 
Dus het verruimen van de aktie van de· konsumptie-_ · --
naar de loorr en inkomenssfeer. op basis van een · 
politiek-ekonomiese of marxistie~e analyse van de 
situatie van de b~~oners. 

Twee bele.ngrijke vragen zijn dus: 
1 Hoe ondersteun je een aktie van bewoners 
2 Hoe verbreed je zo'n aktie. - -- .. 

Hoewel het bovenvermelde doel pas in de~ eindfase· van 
het projekt is ontwikkeld, wordt toch de gehele aktie 
van de projektgroep in de evaluatie betrokken. 
Zo ontstaat een beeld van de weg die de projektgroep · 
heeft afgelegd en kunnen de"valkuilen" worden aangegeven 
waar elke projektgroep die een aktie vanbewoners wil 
ondersteunen in kan lop en. Tevens kunnen de'' gemiste · 
kansen" voor verbreding van de aktie worden aangegeven. 
Voor de beantwoording van de twee vragen wordt de totcle 
aktie geevalueert en de inbreng van de projektgroep. 

Voor een deel van de werkzaamheden heeft,2de projektgroep 
overlegd en samengewerkt met het wijkkomite en de opbouw
werker en is gezamenlijk aan de aktie gewerkt. 
Maar ook heeft de projektgroep zelfstandig een maatschap
pijbeeld, een doel, een strategie en een positiegekozen 
en van daaruit geprobeert de aktie te beinvloeden en te 
verbreden. 



De indeling van het evaluatieverslag. 

Deel 1 is geschreven om vooraf een inzicht te· geven· 
in de uitgar€ssituatie. Daarvoor wordt eerst een korte 

. samenvatting gegeven van de"bescbrijving van de buurt'J 
Vervol~ens wordt van elke initiatiefnemer de motieven 
en doelen bescbreven gedurende bet totale projekt • 

. 
Deel 2 is de beschrijving van de aktie en is verdeeld 
in drie J:erioden omdat per periode ver.schil-Ts· in···:·::_ 
uitgangssituatie, de· doelstellingen, ·de strategie en · · 
taktiekkeuzen (,,. de positiekeuze en bet opleidingsniveau. 
Per periode wordt een relatiescbema gegeven, verder 
wordt van de aktie besproken: · · 

de oorzaak van en de aanleiding tot de aktie 
de motieven en doelen van de initiatiefnemers 
het verloop van de aktie · · · 
de tegenkrachten, moeilijkheden en fouten 
het resultaat van de aktie 
de evaluatie van de aktie 

vervo1gens wo~rrlt- de inbreng van. de proJeKt.groep ge.:. 
evalueert naar haar j ongste doel. ~ierbij wcrdt ge:::..et -op: 

.het mens en maatschappijbeeld - . . . . . 
de uitgangssituatie 
de doelstelling 
de strategie-en taktiekkeuze 
de positiekeuze als planner en als opbouwwerker 
het opleidingsniveau 
de persoonlijke eigenschappen 

\e inQ::-J 
Deel 3 is de ')evaluatie naa1· het jongste doel van de 
projektgroep. Het geeft de "valkuilen" en de "gemis
te kan.sen'' aan. 

Voor bet overzicht is een schema toegevoegd. 



'1.0.0. Dee1 1 de uitgangssituatie 

1.1.0. samenvatting van de beschrijving van de buurt. 

de gerardus majel1a buurt is rond 1920 gebouwd door 
een woningbouwvereninging. in 1964 zijn de woningen 
door de gemeente overgenomen. 
sinds 1961 worden geen h~urverhogingen meer doorgevoerd 
vanwege de gebrekkige onderhoudstoestand. 
de-huren 1iggen tussen 40 en 50 gulden. bij de opknapbe11rt 
worden de huren verhoogd met 10 of 20 gld. en voor 
een douchecel f. 18,50 extra. 
voor de opknapbeurten is de buurt verdeeld in 3 komplexen: 
de 53, -opknapbeurt_voor 10 jaar, uitgevoerd in 1971/72 
de 132, opknapbeurt voor 5 jaar, uitgevoerd in 1972 
de 155, opknapbeurt voor 10 ja&.r. deze moet nog e:oed 
gekeurd worden, maar de bewoners willen r.enovatie 
i.p.~ een opknapbeurt. 
er zijn betere en slechtere, grotere en kleihere woningen. 

thechniese problemen die in de buurt voorkomen zijn oa: vocht, 
slechte dakbedekking, slechte onderhoudstoestand, 
slechte sanitaire voorzieningen, te kleine keukens en 
voor grotere gezinnen te w~inig en te kleine slaapkamers. 
twee stra ten in de 132~i :i:niee1, slecht, vochtig en er 
is overstromingsgevaaf bij hevige regenval. 
de woningen van de 53 zijn zeer klein. 
in de 155 kan een gedeelte van de woningen gerenoveerd 
worden volgens bewoners, wijkkomite e~dviseurs. 

de gerardus majella buurt ligt in de binnenstad van breda. 
het heeft een typiese woohfunktie en het is niet te 
verwachten dat deze funktie gewijzigd wordt voor sentrum
aktiviteiten. de wethouder heeft gezegd de buurt te 
zullen handhaven voor de huidige bewoners, hoewel hij 
denkt in totale nieuwbouw van de buurt, terwijl de 
be'1>ners een gedeel te gerenoveerd wiJJ,,hebben. 

de gerardus majella buurt kan getypeerd worden als 
arbeidersbuurt. 
er wonen veel oudere mensen, die ook al lange tijd in 
de buurt wonen. 
70% van de gezinnen bestaat uit 3 personen of minder. 



' .. ~ . . 
1.2.0. Motieven en doeleinden van de initiatiefnemers ged~

de het hele_£!ojekt. 

1.2.1. De Gemeente. 

Voor·zaver wij met bet Ruimtelijke ordenings- en·volks
huisvestingsbeleid van de gemeente Breda te maken·kre-
gen, kwam dit volledig overeen met de de beschrijvir~ 
v~n dat beleid in vier middelgrote steden door de 
Delftse projektgroep N. V. in hun rapport 11 saneren·:I11 

Ret behelst:bevorderen van de groei van de stad en de 
city.en bereikbaar maken van de city door verkeerssanering. 
De gemeenteraad die gekozen is op B juni 1970 bestaat 
uit: · 

19 kVp 
6 wd 
6 pak 
2 prot. chr. 
2 D'66 
4 overige 

alleen de pe.k fraktie en de fraktie van D'66 spannen zich 
in voor de wijk Gerardus majella • 

. 
De plannen van de gemeente met de wijk waren alsvolgt: 

1967 plan 1 saneren (=kaalslaan) · · · · 
In 1964 meernt de gemeente de woningen en de grand ovrr 
van de n.v.Volkshuisvesting. In 1967 krijgt zij voor· 
de wijk een sloopvergunning van de provinciale en cen
trale direktie. Hoewel de wethouder steeds beweert 
geen plannen te hebben voor de wijk heeft openbare 
werken een antwerp gemaakt volgens bet destijds gelden
de stedebouwkundige koncept n.l. een radiaalweg door 
de wijk nae.r de cityring met aan de randen grootschalige 
bebouwing. · · 
sinds 1967 wordt er geen onderhoud meer aan de woningen 
gedaanen worden er geen huurverhogingen meer door- · 
gevoerd.In 1970 worden de eerste woningen dichtge!Iletseld. 

1970 plan 2 10 ,jaar in stand houden en daar:r..a saneren.: 
onder invloed van bet traag verlopen van de ontruiming 
van een andere te slopen binnenstadswoonbuurt en een 
tweetal hearings die vlak voor de verkiezingen werden 
gehouden wordt plan 1 gewijzigd.Men wil bij de sanering 
de wijk niet laten afbrokkelen, maar een soort sanerings
wals over de wijk been laten gaan. Het ontruimen, dicht
metselen en slopen zou planmatig moeten verlopen te 
beginnen met de blokken die bet dichtst bij bet centrum 
zijn gelegen en zo doorgaand tot bet laatste blok. · 

1972_plan 3 §loop binnen 8 jaar en nieuwbouw voor de huidi-
ge bewoners. . 
Als gevolg van nieuwe subsidieregelingen· en stedebouw-· 
kundige inzichten maar misschien ook door akties van 
de wijk ·~ druk van de oppositie, de vele kale. terrein
nen in de binnenstad, en bet imago "de sloper"dkomt..k 
de wethouder met zijn nieuwbouwplap voor heel e Wl.J. • 



1.2.2. De bewoners. 

De meeste bewoners willen in hun buurtblijven wotJ.en 
omdat men er is geboren en getogen, men elkaar kent 
en bet een gezellige buurt vindt.Ook is voor hen van 
belang dat de wijk dicht bij bet centrum ligt en dat 
de buren laag zijn. 

Wel vind men dat de gemeente de woningen meet onder
houden. De daken en goten moeten worden gemaakt. 
de ramen en deuren moeten worden hersteld.en bet 
buitenschilderwerk meet nodig worden gedaan. 
De riolering meet worden verbeterd. 

Een aantal bewoners wil betere sanitaire voorzieningen 
en een grotere keuken, sommige willtn grotere slaap
kamers omdat bet huis voor hen te klein is. 
Andere bewoners willen die verbeterin~·en niet omdat 
zij zelf hun huis reeds verbeterd hebben,of omdat 

zij bejaard zijn en niet meer nodig hebben. 

De opknapbeurten van de gemeente vinden zij slecht. 
alles wordt maar half afgewerkt en wat gedaan wordt 
is slecht gedaan~ het duurt allernaal ontzettend lang 
en ze hebben er veel ongemak van. Ze vinden bet veel 
te duur en weggegooid geld,. 

De meeste bewoners zijn tegen de gemeenteplannen en 
zetten zich sterk·af tegen de ambtenaren die bet toe:.. 
zicht hebben op bet onderhoud en de verbeteringsplannen_. 

De"goedkope nieuwbouw" van bet derde plan van de gemeen
te is alleen betaalbaar voor de mensen met een inkomen 
tot 13.000 gulden brute ( A.O.W-trekkers en minimumlo
ners.) Voor de anderen is die "duur": en zi.j willen 
dan ook liever in hun ou~e huis blijven wonen.'_ .. 

In bet komplex 155 wil VI'ijwel niemand verhuizen. In 
bet komplex 133 willen de bewoners van de slechtste·hui
zen doorgaans wel verhuizen. In net komplex 53 willen 
ook een aantal bewoners verhuizen omdat zij vinden dat 
de straat zo achteruit gaat. 
Van degenen die willen verhuizen, willen de meesten:=.·.-:
in de buurt blijven. 

J[n elk komplex van de wijk is de techniese ·situatie van 
de woningen anders en iedere bewonerskategorie heeft · 
zijn specifieke belangen.( jonge gezin, bejaarde, winke
lier f handelaar in papier en metaal en bouwvakker.) 



1.2.3. Het Wijkkomite 

Aar..gezien dhr ~ Kreijger, m(aatschappelijk) w( erker ); 
van het K(atholiek) I(nstituut) voor M(aatschap
pelijk) W(elzijn) en dhr. van 't Hoff,voorzitter 
van bet wijkkomite de belangrijkste rol spelen 
in het komi te is bet doel van het komi te van hen 
afkomstig.Het luid: 

- behoud van de buurt en beter onderhoud aan de 
woningen. 
of 

- betaalbare nieuwbouw en sociaa1 aanvaardbare 
ontruiming en sloop. 

Het komite bestaat uit een vijftal leden uit· de ver
schi1lende straten en ze probeert sloop van de wijk te
gen te houden. Haar werk werd bemoeilijkt doordat de 
voorzitter door een groat aantal wijkbewoners niet 
geaccepteerd werd. In januari 1 72 als dhr. Kreijger 
verhuist, verdwijnt de voorzitter met de noorderzon 
en houd bet komite op te bestaan. 

~ijk~omi~e_Il in_d~ gerd~ £e!i£d~. 

Tijdens een zware·regenbui in augustus 1972 over
stroomt een deel van de wijk en hebben veel bewoners 
lekkages van daken en goten. De bewoners zijn bet nu 
beu en richten een komite op. 

De leden van bet wijkkomite willen vooral vechten voor behoud 
en verbetering van deeigen waning. Het zijn de bewoners die 
de meeste schade hebben geleden van de zware regenbui en ko-
men bijna allen uit de 53 en de 132. · · · 
Zij vertegenwoordigen niet de straat of de buurt maar probe
ren er zelf beter van te worden, zit dat er niet meer in 
b.v. bij de 132 dan vallen zij weg uit bet wijkkomite. 
Langzamerhand verandert die houding, vooral de komiteleden 
die ook in andere komite's van bet buurthuis meewerken komen 
voor anderen op. Veel sociale noden worden er door hen gesig
naleerd en opgelost of verwezen. Men voelt zich verantwoorde-
lijk voor de buurt. · 
De doelen zijn behoud van de buurt, renovatie van de 155. 
po1itieke doelen komen nauwelijks voor, wel is zij van plan 

als wijkkomite een stemadvies uit te brengen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 



1.2.4. 

-De Welzijnswerkers 

In periode 1 speelt dhr. Kreijger m(aatschappelijk) 
w(erker):ln projekt centrum van het K(atholiek) I(nstituut) 
voor M(aatschappelijk) V(elzijn) de belangrijkste rol. 
Hij is de motor voor de aktie in de wijk G(erardus) M(ajella) 
maar ook voor de 1,1( erkgroep) H( uisvesting), die een pr;ess Eroep 
is voor alle huisvestingsnoden in de stad 3reda. 
Hij is sterk gemotiveerd door zijn ervaringen met sanering, 
verkrotting en slechte woonomstandigheden in de G(erardus) 
M(ajellav-lijk), de Nieu-v;e Huizen en de L(euvenaarstraat) 
M(iddellaan)wijk 
Hij stelt zich ten doel de G.M. wijk zo lang mogelijk te behouden 
de ontruiming indien nodig beter te regelen dan de L.r1.uijk 
en te ijveren voor betaalbare nieuwbomv voor de bevmners in de 
wijk G.M. 
Hij is zeer gekant tegen de B( ond) van H( uurders) en \-J( oningzoe
kenden). Hij is tegen politiseren van de wijkbevolking omdat · 
hij bang is dat de be1·roners gebruikt worden voor een hun vreemd 
politiek doel. 

In periode 2 zoekt de projektgroep van de T(echnische) H(oge
school) ~(Tndhoven) kontakt met sleutelfiGUren van de wijk 
en!komt in aanraking met de S(ociaal k(ulturee1) w(erkers) 
van het K. I .H. \J. 
Ondanks hun minder beroepsmatige ervaringen met de woonomstandig
heden blijken zij toch ook open te staan voor de woonprobler:J.en 
in de buurt. Zij zijn niet tegen het poli tiseren zoals de B.H. ~1. 
dat doet. Een s.k.w. er volgt de scholingsavonden van de B.H.\·1. 
De s.k.w.ers hebben hun doel vaag omschreven. Zij proberen 
via hun werk met klubs en komites de be1voners te aktiveren. 
om op te komen voor hun woonomst?.ndigheden. . 
De opbouwwerker, die vanaf maart '72 werkt, steunt de aktie van · 
de projektgroep naar de gemeenteraad, de aktie wordt met hen door
gesproken. Er is in die periode echter weinig duidelijkheid over 
zijn doelstellingen. 

In__periode_3 organiseert de opbouwwerker het wijkkom.ite~Hij 
loopt de bewoners af. Ook in deze periode komt er \veinig duide.:...: .~ 
lijkheid over de doelstellingen van de opbouwv1erker ondanks alle 
gesprekken hierover. 
Zijn houding is meer die van de non-direktieve werker, die allee~ 
de bewoners aktiveert een komite te vormen en ze op vergaderinge~ 
voorbereid, maar die geen invloed uitoefent op de doelen. · 
Wel plaatst hij het kornite steeds voor de vraag welk doel bet 
nastreeft en of dat ook een ree~l (ofwel haalbaar) doel is. 
( wil hij teleurstelling voorkomen?) . 
Erlis voortdurend een lichte spanning tussen de projektgroep 
T?H.E. en de opbouwwerker ove~ de aanpak. Vanuit de projekt
groep worden steeds doel en aanpak ter diskussie gesteld, ter
wijl de opbouwwerker de dagelijkse kontinuiteit verzorgt en 
daarin zijn aanpak ko~~reet maakt. 
Hij streeft daarin na: 

- te voorkornen dat het wijkkomi te tussen bevmners en gemeent E 
komt te staan en zo de plannen van de gemeente aan de be
woners moet verkopen. 

- het komite geen beslissingen laten nenen over de hoofden 
van de bewoners heen. _ 

- belangrijke beslissingen steeds voor te leggen aan alle be
woners b. v. d~ principebeslissing : samenv.rerken net de 
gemeente of niet. 



1.2.5. 

De Werkgroep Huisvesting 

De werkgroep is·ontstaan op initiatief van dhr. Kreijger m.w. 
door een oproep in de krant. De motieven van de leden zijn 
zeer uiteenlopend. 
De medewerkers van het K.I.H.W., de arts en het lid van de 
kulturele rand willen de woningnoodproblemen waar ze digelijks 
mee gekonfronteerd worden in eeh breder verband bestrijden. 
De gemeenteraadsleden zoeken kontakt met 11werkers in het veld" 
om hun houding in de gemeenteraad t.a.v. de woningnood te kunnen 
bepalen. 
De architekten willen net hun deskundigheid press uitoefenen 
op de besluitvorming in de gemeente. 
De projektgroep van de T.H.~. sluit zich aan om daardoor een 
inzicht in de woningnoodproblemen te krijgen en een konkreet werk
objekt te kunnen kiezen voor de studie. 

In de werkgroep brengen de leden een groot aantal doelstellinger: 
naar voreri, die zijn ontstaan vanui t ieders eigen v-rerksi t:.1.atie. 
b.v. konkrete hulpverlening bij de sanering van de lange 

gampelstraat in de .m. wijk. 
bevorderen van de eefbaarheid in de Hoge Vugt en het niemv 
te bouwen stadsdeel Haagse Beembden. 

De centrale doelstell is: 
Overlegorgaan te z jn tussen bevolking en openbare diensten. 

In periode 1 loopt al het overleg tussen wijkkomite I en de 
wethouder via de vergaderingen van de werkgroep H. met de wet
houder. 
In periode 2 en 3 speelt de groep voor de G~M.wijk geen rol meer 
met uitzondering van het goedkope nieuwbouwplan dat dhr. van 
Riemsdijk voor het komite van het westeinde heeft gemaakt. 



(buiten)pro.iektgroep T( echniese) H( ogeschool) E.( indhoven) 
achtergronden en ontstaan van de persoonlijke doelstell ingen 
en de groepsdoelstellingen. 

' ' ' 
- de doelstellingen zijn niet steeds geformuleerd en genanteerd 
- er is vooral in de eerste drie semesters veel over de 

doelstellingen eediskussieerd, 
- er waren binnen de projektgroep voortdurend menings-· 
-verschillen, toch is naar buiten toe steeds met een doel-
stelling gewerkt. · 

-;- veel idee~n en opvattingen zijn reeds langere tijd bij de 
verschillende personen aanwezig, maar vinden pas na eniee 
tijd een vorm in de doelstelliDfZ en het v~erk van de projekt
groep 

schema van de doelstellingenRan de projektgroep. 

semester tijd doelstelling onder invloed van: 

1 sept '71 1 huisvestingsnoden het ontstaan van veel 

2 jan '72 

3 sept '72 

4 jan. '73 

5 sept '73 

6 jan '74 

oplossen, vanuit aktie- en pressiegroepen 
direktekonfrontatie veel publiciteit over 

woningnood. . · 
la behoud van de binnent- kontakten m'et de werk-

stadswoonbuurt G/M groep huisve_sting. 

lb oplossen van de woon
ellende van de bewoners 
van de 132. 

2 bewustmaking van de be
volking van het eigen 
woon- en leefsituatie. 
participatie van de he
woners bij een stadsver~ 
nieuwende ingreep. 

2a participatie door indi
viduele keuze voor de 
beste huisvestingssitua
tie tussen bereikbare 
alternatieven. 

na keuze voor steun a.an 
het wijkkomite G/M ·· 
door inzicht in de slechte 
staat van de huize n 
door het gemeenteraads- · 
voorstel 5jaar beurt voor 
de 132. 

de tentoonstellirg over 
de transvaalwijk in 
Leeuwarden en de nota 
"participatie bij stElds-
vernieuwing" bloemen
buurt groningen. 

29. de doelstelling is dezelfde·. Aan de hand van het 
"scenario" worden onderzoeken opgezet. Er wordt 
gestreefd naar oplossingen. 

3 poging om de participatie 
.. t·e verbre.den naar anti
.. kapi talistiese strijd. 

en een poging om de aktie 
van de wijknaar een anti
kapitalistiese strijd te' 
verbreden. 

-: . 

de kollegegeldboycot 
en de bezettingsaktie 
op deT.H.E • 
de oprichting van d(;. 
peperclipgroep op de 
bouwkundeafdeling. 

de aktie van de bewoners oi1- o~a. Engel·s zur 
3 dersteunen en verbreden met wohnungsfrage. 

behulp van politiek-ekonomiese analyse. 



.. . 
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schema van de deelnemers a an de projektgroep 
gedurende de 7 semesters. 

deelnemers semesters 

1 2 3 4 5 6 
. 

7 

vincent piscaer. e • • • • • • paul wijtvliet_ i • ii rr-----w-1' i 
~oop hamers - ~ i· IS ii I c • on v.oosterhout t! 
mique huybregts • biek van rooij 
meindert bovens @ 

jan jansen C) i • guus v. vliet I • ben ~ • peter gijben g 
rosalie dulle.ert " marielle kno1s (!) 

ge van soest 0 
mieke vulto • riek flinkenfl~gel 
toine brosens 

TOTAAL 4 6 13 8 5 5 5 

Een groep van 4 starte het eerste·seinester de projekt
groep omdat men elkaar kende van voor de studie· of 
van de eerste jaren van de studie. Er was een grote 
mate van overeenstemming over doelstelling 1. · 
In het tweede semester sloten zich 2 studenten aan 
omdat zij de doelstelliP_g 1 onderschreven en enkele 
van de groep kenden. · · · 
Aangezien de groep van 6 in het 2e semester het probleem
veld in de wijk verkend had n:aar bemerkte dat zij al 
die prcblemen niet aan kon en ze toch de problemen van 
de bewoners probeerde op te 1ossen werd besloten de 
groep uit te breiden met studenten die al de nodige 
studie achter de rug hadden zodat snel oplossingen ken
den worden aangedragen. 
gedacht werd aan: 

kommentaar op het binnenstadskoncept. 
een stedebouwkundig plan voor de wijk. 
een bouwkundig onderzoek en een woningverbeterings-

plan. · · · 
een verbeteringsplan voor de riolering. 

Er wordt aktief geworven onder studenten en deskundige 
begeleiders. Ret resultaat is een projektgroep rret 
13 studenten 3 mentoren en 4 deskundige adviseurs. 
Er worden 4: sub-groepen ingesteld: een stedebouwkundige 
groep, een bouwkundige groep, een omgevir..gsgrcep en een 
voortgangsgroep. · · · · 
Gemeenschappelijk is de bereidheid door de studie de 
problemen van de wijkbewoners te helpen oplossen. · 
Toch blijkt dat ieder de accenten anders legt de een 
kiest wat rneer voor steun aan de bewoners, de ander 
wat meer voor de studie waar hij zelf iets van moet leren 



Het blijkt erg moeilijk de studies niveau te geven. 
De problematiek is nieuw, studenten en mentoren 
weten niet hoe ze moeten reageren. De studenten zijn 
allen nag bezig met hun k-studie en hebben maar een 
beperkte tijd beschikbaar. 
De opsplitsing in §"rcepen vereist veel overleg e!l 
elkaar op de hoogte houden.en bemoeilijk bet inzicht 
krijgen in de problemen van de wijk. 
Er worden veel vage diskussies gevcerd over doel en 
uitgangspunten en aanpak. -
De voortgar~sgroep brengt bet participatiemodel in 
bespreking. en benadrukt de bevrustmaking van de bewoners. 
Ret vierde semester bestaat de groep uit 8 studenten 
5 ervan gacm in een team nauwe kontakten met de wijk 
onderhouden en de techniese inbreng op de problemen 
van de bewoners richten.tevens worden onderzoeken opgezet. 
de drie afstudeerders richten zich op de achtergronden 
van saneriP.g. . · . · 
In bet zesde semester wordt doe1stelling 3 ontwikkeld 
door de leden van de groep die aktief hebben rr:eegedaan 
aan de bezetting en de vorming van de paperclipgroep 
De groep is nu pas in staat de aktie in de wijk goed 
te volgen,de nodige onderzoeken te doen en elkaar op 
de hoogte te houden. 
Ret zevende semester draait de projektgroep geheel op 
de drie afstudeerders.Plannen worden gema£kt, er wordt 
aktief deelgenomen aan onderhande lingen en akties 
worden mee vocrbereid. 



. ,.:;."-·-·.· 

2.0. 0. DEEL 2 DE EVALUATIE VAN DE AKTIE ~ 

2.0.1. de karakteristiek van de perioden. 

per~ode 1 me i 1 70 - jan. 1 72 
er 1s een konflikt tussen bewoners en gemeente over het eerste 
plan van de gemeente n.l. sloop van de wijk. 
De bewoners zijn slecht georganiseerd, ze hebben een 1·1ijkkoni te 
maar dat steunt op een bewoner en een ~:maatschappelijk werker. 
Zij hebben steun van deskundigen uit de werkgroep huisvesting. 
De gemeente lanceert zijn tweede plan n.l. instandhouding van de 
buurt voor 10 jaar,en start met de uitvoering hiervan in het kom~ 
plex van 53 vToningen. Er wordt een begeleidi• __ ,_gskonnissie inge
steld met gemeenteambtenaren deskundigen en be1-mners. 

per~ode 2 jan 1 72 - aug 1 72 
er 1s een konflikt tussen deskundigen(opbouvMerker en studenten) 
en de gemeente.over plan 2 
De deskundigen hebben nauwelijks kontakt met de bewoners en varen 
grotendeels op eigen koers gebaseerd op individuele gesprekken net 
de bewoners. 
De gemeente wijzigt haar tweede plan n.l het komplex van 132 
woningen zal maar voor 5 jaar in stand 1·1orden gehouden. 
De studenten maken een tegenplan (instandhouding voor 10 jaar) 
en trachten daarmee de gemeenteraadsbeslissing te beinvloeden. 

peri ode 3 aug 1 72 - juni 1 74 
er lS een konflikt tussen bewoners en gemeente over plan 3 
en de uitvoering van de beurten in de 53 en de 132. 
De bewoners hebben een wijY~omite en er zijn veel kontakten tusse~ 
bewoners 1·1ijkkomi te en opbouvrwerker. 
De bewoners willen schadevergoeding voor de waterschade 
willen behoud van de wijk en betere opknapbeurten~in de 53 en 
in de 132. 
De gemeente komt met een opknapbeurt voor de 155 die door de bevro-
ners wordt tegengehouden. · 
De wijk komt met een renovatieontwerp voor het d-type en maakt 
een renovatieplan. 
Zij krijgt ook invloed in het woningtoewijzingsbeleid van de ge
meente. 
Zij probeert de gemeente zover te krijgen dau het komplex 155 
gerenoveer t word t. 
Zij probeert te voorkomeh dat de eerste woningen in bet komplex 
132 worden dichtgemetseld. 



~.1.1". 

re1atieschema periode 1 

openbare 
werken 

techniese 
ambtenaren 

• wethouder V. Dun ( kvp) ~ ~ gemeent~raad 

be1eids ambt. (stadh.) 
techn. ambt. (O.W.) 

\ 
werkgroep 

huisvesti 
KIMW 

1 m.w.(kreyger) 
2 raads1eden 

( D'66-kvp) 
3 architekten 
1 V.A.C. 
1 arts 
1 komite l.G/M 
1 kulture1e raad 
2 r.;;.;r. THE ~ 

pak-D'66. 8 
kVp-chu-ar · 21 
vvd 6 
totaa1 39 

west
einde 

wijk G/M jwijk LIM 

opbouww. wijk
arts w.h komite 
e.te. 

wijk
komite 

m.w. kreyger m.w.kreyger 
v. t .Hoff wb;·. 
komite 

bewoners van diverse wijken in breda 

a 4~~----·~ b a en b hebben regelmatig kontakt. 

a --------.• b het initiatief komt van a 

a o4 Wlilt..I'N • b a en b hebben· s1echt of geen kontakt 

a '\J'.AVVV ._ b a zoekt beter kontakt 

De werkgroep huisvesting wi1 over1egorgaan 
zijn tussen wijken en gemeente, maar we1 a1s 
pressiegroep voor alle huisvestingsnoden. 

De Bond van Huurders en Woningzoekenden wil 
de wijken organiseren eri politiseren. 



2.1.2. Oorzaak en aanleiding 

De aktie van de bwoners wordt veroorzac;Jd door de 
slechte woonomstandigheden in de saneringswijken van 
de bredase binnenstad als gevolg van hct verkrottings
beleid van de gemeente. 

De aanleiding zijn de initiatieven van de heer van 
he-t Hoff, die tijd vrijmaakt en een kantoortje inricht 
en de bewoners afloopt. De maatschappelijk werker 
reageert hierop door hearings over de woonellende in 
de binnenstad te organiseren. 
De gemeente had in de wijk 5 woningen dichtgemetseld. 

2.1.3. Motieven en doelen van de initiatiefnemcrs. 

de gemeente 
wil de city-groei bevorderen en goede verkeerswegen 
naar de city aanleggen. · 
Daarvoor wil zij de G.M.-wijk saneren=slopen. 

de bewoners 
willen in hun wijk blijven wonen en willen dat de 
gemeente hun huizen goed onderhoud en de gebreken 
hersteld. 

het komite 
wil opkomen voor de bewoners. Het richt zelf een kantoortje 
in, loopt de bewoners af en houdt een enkette. 

de maatschappelijk werker 
wil iets doen aan de slechte wooriomstandigheden, 
de wijk zolang mogelijk behouden en indien de sloop 
van de wijk doorgaat de ontruiming beter regelen dan 
in dE?Wijk Leeuvenaarstraat-Middellaan. 

de werkgroep huisvesting 
wil overlegorgaan zijn tussen de bev6lking en de 
openbare diensten, en het huisvestingsbeleid van de 
gemeente aan de kaak stellen. 

de projektgroep 
wil de huisvestingsnoden helpen oplossen door 
invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. 
Zij maakt daarvoor een studie naar de woonfunktie 
van de binrenstad. 



2~1.4. Het verl Vc'.n de aktie. 

Vah h ·c jd. vri j voor het c:c.:npakkcn 
de woni emen in de vjJ"k de wi1k.G.M. Hii tl () 

( 

een kantoortje in en bezo t VGel bewoners. Dn:c. lJer, 
m::~cc. t che.p})e li j k ~:ver>:er en h2m het 1 vo c 10-m zTc1l E;r-

170)door roi~d en o iseren een tweet l arings over 
de vvoonsi tie in de ou:cle v:i~i • Tijdens deze hoar 

ten de bev10ners vo.n Ieuvemu:o~r traa t-l-Ij_clde 
GerErdus jella, Ve en 2 einue·hun o enoegen 
met de verk.rotting ven hun hujzen r::erken. Voor 
de aanwezige ente-rasd en komen de schrij e 
woontoestan&en aan hRt licht en zij beloven in de 
nieu.we de 'NOni od de eer;;:; .. e priori te~ tc geven. 

De beWQD~~s van de G.M.-wijk richten h~t wijkkomite 1 
op. Z i j ne cle klc.. ten ven de be~;voner::> over de 
woningen op ( ·112 kl<:ichten ve;n JeJ'C};:ende da1~en en vor-
sto e riolur ) , ook re •.vijken richten 1-;:omi tc\' f:~ 
op. 

De ,;~cwts inve.nt1-:r.iseert de te 
r·evallen en li j st van 114 hui shoudens. 

(8- 170) Ei j voert elj. jts ove met enkele rae:~d.sleden. 

en op zijn ini t ief wordt de I"S3.??kgr_C?.S'.£JlU~E.=-'.s=:_s _ 
opge cht, die e erlegorgaan w~l _zijn tussen de 
bevol ~g van de jken en de openbare liensten. De 
vwrk£'TOep huisvesting gc.:.at :~G.~ ndelijlm 1:wt de wethouder 
en zijn am.btena:cen ove egcen over de ht~isve 
prO\)leme'J in de stad en lL;t ~:;vsstin{'' 
van de gemeente en p~'ob kontrd~ten te lt:g,:::en 
onderhoudon me't)oewoner~.; uit de wijken. 

De voorz ter van t wijkkomite G.I::., dhr. ve:-:.::1 het 
Hoff, nee regelm&t deel &an de vergaderingen van 

(1-'?li de werkgro huisvest en het overleg met de wet-
houder en z jn ambtenaren. Hij biedt de enkette 
nctar de k1achten van de bevvoners aan de \'Jethoucler ac:in. 

Onder oed van a/ de diverse komitees 
b/ moeilijkheden bij de ontruiming 
c/ beloften van gemecmte eden 

r.1ac: kt 9:.!? __ ,::-:grg_ee_:gte plannen voor woningverbet van 
het gemeefttelijk woningbez • ~e wijken buiten de 
binn.enstad (over de singels) zullen renoveerd 
worden. De G.M.-wijk wordt niet gereno\eerd, maar 
voor 10 jaar opgelmapt vamvege hGt b:Lnnenste:.dsplan 
dat door de gemeentelijke diensten en het buro van 
Heesewijk wordt voorbereid. 
Het verloop van de sanering (=sloop) van de wijken 
in de bim1en·:::tad word t opniemv bekeken. Het bli jkt 
dat de ontrui 1ning en sloop V';el langer duurt dan 
men had verwacht. 
Door de inVoEring van de liberalisatie in Breda,-met 

s gevolg het verv<~.llen van de huurbescherming en 
de huurprij:.:;ber.:..:'.Grsing, het uitschakelen van de 
huuradvieskomr:1issie en ht~t weer invoeren van hot geza:2elijke 
overleg tussen huurcler en verhuurder zijn er veel 
konflikten tuseen huurder en verhuurder ontstaan. 



(3-'71) 

(3-'71) 

(7-'71) 

De b.J.ntonrechter velt ;en groat aantal vonnissen, 
waardoor de bawoners, die uit hun huis zijn gozet, 
d?~r d~ _gemer;nte ar::.n een woninc moett'm 'ilO"{'O.en &'.;rJOlpen. 
Zl J Lrl J{':en voorre:,ne; op e.lle c~ndere worli · g:0oetendcn 
( oo1= c.ie 'Ln·c··~n.:~e ,rtcvallen). Hot ac.nt<.:cl ·'vo:n:isgevallen11 

:i.s 7.0 groat, clc.t het n_j_t~>preken van de vonnissen 
wo:cdt L<Jll-;''.e}'lc.st aan h~t vrijL:om·:~n v;~-.n ,_te wonincen. 
Hierdoor wordt de ontrui~in~ Vhn de sanerin~s~iik 
1 CU\'CYlvJ<>~arstr;:::.at-I·;I:iddetlao.n zecr vert;ra.r:::.c:du en r~an 
de ontruimine in de G.G.-wijk niet vorden~a2n~enak~. 
B&W ·.vil1cn rcwt de grootste spoc~d t;eld vrijmak~'n-'" vour 
hcrstel van de B~breken aan de woningen. 
Openb2re '."<!erken 8Clvisecrt de.n ook om de Gerc.rdus L:ajella
wijk voor 10 jaar in stpnd te houden en de woninrren 
niet te slope~ masr tijdelijk in stand te houden.~ 
Openbare Vierken heeirtt in de woningen op 1.'<'Blke verbete
ringen moeten worden aEmgebrccht om ze neg 10 jaB.r in 
sta!ld te houden. 
B.&'!l. stuurt de bevroners een cirkulaire En telooft dat 
de vvoningen over een maand of vier opreknBpt gaa.mvorden. 
De wetr10uder houdt een toelicl:ting voor een honderdtal 
bewoners en er wordt een begeleidingskomrnissie int;esteld, 
beste.ande ui t 2 gemeenteambtenaren, dhr. Kreijger en 
dhr. van 't Hoff, Kreijrer en vc:.n 't Hoff proberen in 
de commissic zoveel mogelijk voor de bewoners gedaan 
te kri~1gen. 
De wovincie.le d.irekt:e y,olkshuisvesting heeft moe i te 
met de verandering van het geneentebeleid van sloop mar 
instandhouding. Zij is pas bereid de financierins en 
dekki.ng voor haer rekening te nemen, als uit voor de 
totale sanering in de gemeente breda op te stellen plannen 
blijkt det de Qerardus Majellawijk niet eerder ontruimd 
kan worden. · 
De gemeente besluit de opknapbeurt van het komplex 53 
voor eigen rekening uit te voeren, en de wijk te saner·en 
volgens het principe van een saneringswc:ls.(niet de wijk 
laten afbrokkelen door verspreid te ontruimen en te slo
pen, maar te beginnen vanaf het centrum, de wijk blok 
voor blok te ontruimeh en te slopen.) 
De 132 krijgt een 5 jaar beurt en wordt in 1975 gesloopt 
de 53 en de 155 krijgen een 10 jaar beurt en worden rand 
1980 gesloopt. 
~:':et de opknapbeurt von het komplex 53 wordt bt;gonnen. 

2.1.5. :£egenkrachter.., moeili,jkhede~fouten. 

De gemeente verstrekt aan de werkgroep huisvesting en 
het wijkkomite ~e§.r_w§.inig _in.fcrm_st_;ie_over het gevoerde 
beleid t.a.v. de wijk, over de motieven die h~t beleid 
hebben bepaeld en over het overleg met de P.D.V. die 
het beleid mede heeft beinvloed. 
De informS:tie komt steeds neer op de mededeling:" beter 
opknappen ~n-langer behouden van de wijk is technies ~ 
en ekonomies niet haalbaar'! en" de P .D. V. he eft het bepaalc" · 
De werkgroep-huisvesting en het:wijkkomite_zijn ~J?_Qe~-:
tu.Ddig_o:Q he1 ge.Qi_gd_v.§n_d_g ~Ofll.Dgyer:b.§.t.§_r_!ng. ZlJ ZlJn 
niet in staat de techniese argumenten van de gemeen~e 
te ontkre.chten. 
Ret QV~r1eg in de begeleidingskommissie Jog~1 ~e.§_£ ld 
~o~i~a~m~ Voor de opknapbeurt is een begrotlng vastgeste~ ~ 



en door de pemeenteraad een krediet verleent. de ambte
ru?,ren proberen de kosten van de opknapbE:t:rt n:let boven 
de berroting uit te laten lopen, terwijl bet ko~it& 
er voor de bewoners zo veel mogelijk uit wil slepen, 
£e_ms_8!E'_Ql:?.Pl2e1ijk_w~rter:_kr_:j_jg! I!}ogi])_jk}}e.Q<::_D met de 
over ige te:o.rr.leden vc::;n het tec:cm van m. w .-ers en met, t.e t 
bestuur van bet K.I.M.W. door zi,,J·n radikalt ocstellin~ 

~ 0 

en door de vele tijd die hij besteec.l c;_an de W(:;r·kgroep 
huisvestinf en de aktie in de G/M wijk. Hij moet met zijn 

werkzaamheden stoppen en verhuist naar een dorp in 
friesland. 
Het wijkkomite drac.it volledi.§: op _9hf-._vgn_'_:t Hoff, mc:..c.:.r 
hij wordt na verloop van tijd niet meer door de bewoners 
geaccepteerd omdat hij gescheiden is en niet meer in 
de wijk vwont. Het wijkkomite zwc;.kt dc.Erdoor c:f. 

2.1.6. resulta:::t 

Gerardus L'Ic:.jclla ,_-;j_jk 
1 ;v~:-n-cle1Tf-t.'lrgente-{revc.llen vc:·.n woninc;zoekenclen 

hee:t't een groot c.:.nto.l een a.ndere vwning toec:e
wezen gekroeen. De eerste sloop is uitgesteld en de 
G.K.wijk ~ordt voor 10 j&ar instandgebouden. 

2.Het gemeenteb~leid is gewijzigd, maar d~t was het 
resuitaat van de totale omstandigheden. 

3.Zeer snel starten met de op\1'Japbeurt in de '53' 
met behu_l p vo.n geme ent e finunsi.:ring. 

4.De begeleidingskomissie voor d~ b~u0t in de '53' 
heeft nau-welijlcs inv1oed. 

Y{ e r l~:r 9 e_i':l h uJ~ t .~n.e 

De druk die zij heeft uitgeoefe~~ op hot gemeente
li ;11~ volksbuis.ve st in{•sbele j_d,' he 0ft zek':!re invlo ed 
gehs.d, konkete rec::;ultaten heeft het .~:1cc'.u-.~e1Liks 
opgeleverC:.: 
Wat wel bereikt is:-buitenge~oononderhoudsbeurt aan de 

woningen in Leuvenaarstraat-fhddellaan, 
· gefin~msierd door de gemeente. 
-het uitgeven van de informatieve 
nota ~olkshuisvesting door de gemeente. 

-start van onderzoek naar de leef
baarheid in Hoge Vugt. 

-geringe versnelling van de voor
bereiding voor rerovatie in Westeinde 
en de Vestkant. 

-eerste stappen van wortihgtoewijzing 
via een buro. 

Wat niet bereikt is: 
haar doel: overlegorgas.n zijn tussen bevolking en 
openbare diensten • 
-voor de G.L1.-wijk heeft zij wel zo cofunktioneerd. 
Di t lukt~~ vanwege de dubbel funkties van dhr. Kreyger 
en dhr. van het Hoff 

-Voor de wijkraad Noord heeft ze voor lange termijn 
onderzoek naar de leefb&arheid in Hoge Vugt kunnen 
stimuleren. De dagelijkse ze.ken regelde de wijkraad 
rechtstreeks met de wethouder. 

-Voor de vvijken Vestkant en Westeinde is wel voort
durend overleg gevoerd met de wethouder, maar zij 



had alleen via brie sseling kontDJct met de bewoners 
en bewonerskomit es van dez.c ~:;i i . en. De -,verkr:::roen 
handelde naar igen inzichten.~Door de geme~nte' 
werd zij bruikt als overlegkader van de 4 
Ydjlcen, vvc::;Lrdoor de beicle v:ijkkomitees buiten spel 
gezet 'Nerden en v.iteraard in konflil-;:t k'namen me~t de 
werkgroep huisvest en de ente. 
de techniese steun Ean de jken door de architekten 
was zeer incidenteel en voor de ijken weinig 
resultaat. 

:Q_~-~~~o j e_ki~J.;:r~£..L_<J:_!l:_•_g_!__.~_:t1 __ bq_:L b~_i:\_2:-_~hlJ,ts F ~0~e LL§..· 
De studio vc:J.n de _jektgroep naar de \\-'OOnf'unk~t;ie vc-.n 
de binnenstad wo afgerond met een ra! 'interne 
nota ve.n de werkgroep huisvesting'. Het ra nort 

nt;_mvelijks <'lEm hot telde doel. Het is een 
ee e verkennende onderzoek. Wel werd het gemeente-
beleid met behulp van .:·mc:~tie uit et geme elijk 
apparaet Ewn de lce.al{ steld. Doorclut dhr. Kr r 
het rapport door ee e nc:"a.r het J .A. C. en deze de 
kritiek op het gemeentebeleid publiseerde in haar 
'Zvmrtboek' werd de irnag vHn de \Vethouder a.ls 'Van Dur1 

sloper' versterkt. 
door de vve ers van het buurthuis wo de nota ' · · · orulct 
om binnen het KIM~ voor de G.hl.-wijk een personeels-
plaats voor een opbomvwerker te moti veren, oor 
enkele rnaanden later Jo Bost opbouwwerker a<J.n-
gesteld ~ordt in de G.M.-wijk. 
De gesprekken die ddor de projektgro met ambtenaren 
van de gemeente en de provinsiale di ie (H.I.D.) 
in den Bosch werden gevoerd 2ls udenten lev en 
weinig konk~ete informatie over de G.M.-wijk op. 
Breda w~s achterdochtig en den Bosch laat z'n ware 
aard pas zien tijdens het konflikt. 

B.H.W. 
Na · ongevcer een jaar werken in de G .J;I. -wijk, 
Leuvennaf.l.rstraat-1hd:::~ellaan, \Vesteinde en de Vestlmnt 
gaan zij alleen de jken Westeinde en Ve verder 
met hun c:~l-:ties. Als rellen ldt o.a.: 
-d~kties slaan et aan bij de bevolking. 
-de beide jken zijn saneringsvvijken, we;.ar de bevolking 

langzamerhand verdviijnt 



2.1.7. D~ evaluatie van de aktie. ·----
Gelet op de resultaten kan gesteld worden dat er heel 
wat bereikt is. Dit is echter niet alleen bet resultaat 
van de aktie van de wijk er spelen op de achtersrond 
nog meer zaken mee. · 

1) de verkiezing~n van de gemeenteraad stonden 
voor de deur, vandaar dat veel gemeenteraadsle
den zich met de zaak bexoeiden en toezegden 
de woningnood een eerste prioriteit te fCven. 

2) Dhr. van Dun wilde wethcuder VDn volkshuisves
ting en ruimtelijke ordening worden, terwijl 
hij in de voorgaande pcriode als wethcuder 
fouten had gemaakt en zeer cmstreden was. 
Vandaar nu bet overlef met de b~woners, de 
toezeggingen en de ve:!:'betering v&n bet ko~nplex 
van 53 met financiering door de gemeente. 

3):Door de liberalisatie en de vonnisgevallen was 
de gemeente wcl gedwongen haar bcleid bij te 
stellen. 

Bij de uitvoering van de opknapbeurt in de 53 bleek wel 
dat de gemeente de situatie van de bewoners neg steeds 
niet wilde verbeteren. te dakk~pel, die de bewoners graag 
wilden kon niet gemaakt worden. Le opknapbeurt werd · · 
slecht uitE:evoerd en er kon vanwege bet budget voor de 
bewoners nie~meer worden uitgesleept.Het regende klach
ten van de bewoners. ~e bewonars we~den door de arnbte
naren zeer slecht behandeld. 

Het-Wijkkomitf kon alleen bestaan omd~t dhr. van 't Hoff 
zicb voor het werk in het kornite hc::.d vrijgema&kt.en zich 
voortdurend inzette voor de wijk. 

De maatscharpelijk werker kreeg binnen ZlJn funktie r~et 
de ruimte zich te richten op de oorzaken va.n de huis
vestingsproblemen van zijn klienten door zich hard op 
te stellen tegenover de gemeente.en veel tijd t~ beste
den aan de werkgroep huisvesting. 

De Vierkgroep Huisvesting heeft als pressiegroep va.n elite 
bet gemeentebeleid beinvloed. 
Voor de bewustvJOrding en de aktie venui t de wijken is 
zij juist een belemmering geweest. Door haar doel alle 
akties te overkoepelen werdt zij door de gemeente als 
buffer tussen de gemeente en de wijken gebruikt. 

De projektg~oep had slechts een orienterende studie 
gemaakt var. de woonfunktie van de binnensta.d, tech heeft 
haar studie van het gemeentelijk beleid voor de sanerir.gs-
wijken na publikatie effekt gehad. · 
Zij kon door haar positie als "student" wa.t rr:eer infor
matie loskrijgen dan de werkgroep huisvesting en bet 
wijkkomite.· . 
Vooral ven bet konflikt tussen bet wijkkomite van bet 
westeinde en de werkgroep huisvesting heeft de projekt
groep geleerd dat zij direkte kontakten met ~e wijkbe
woners en hun komite meet aangaan wanneer ziJ de bewoners 
wil helpen bij hun woningproblemen. . 
Niet alleen is een ~oed inzicht nodig in de techn1ese 1 n 
toestand van de won1ngen, maar ook mo~t je geed aanvoe e • 



wat er onder de bewoners leeft. 

Len aktie sloot niet aan bij de mentaliteit van de be~ 
volking. Zo 1 n aktie moet bovendien rege1n:atig en lange 
tijd gevoerd kunnen worden. 



De aansluiting vail de projektgroep bij de werk[roep- · · 
huisvestir!()" kwam voort uit vele onuitgesnroken et!n. 

p:::-o,jekt~roep een c.antc.l noodsituaties herkend 
zoals krotwoningen,frote ae.nt2.llen woningzoekendenl 
saaie monotone wijken, veel te ve hoogbouw. 
Ze had vertrouwen in de ( slecht funktionerende) parle
mentaire demokratie en dacht via :invlo(;;ding van 
po1itieke r:;artijen , wethouder en technokratische ambte-
naren meer soc rechtvae.rdigheid te bereiken. 

projekt[roep cht door de kontakten met de 1ed~;;n 
van de v.;erkgroep huisvesting inzicht te krijgen in 
de wonir;gnoodproblemen en een konkreet werko1?jekt te 
kunnen vinden voor de studie. 

Zij kiest voor een studie naa.r de woonfunktie ·van ae··:. 
binnenstad a1s t nha:r.ger van het onderzoek van het . 
buro van Heesewij • 

Xmaximaa1 Als doel werd gesteld Y>tehoud van woonfunktie van de 
binnenstad.en zij dacht door midde van een onderzoek 
en het maken van een rapport invloed uit te kunnen oe
fenen op de inhoud van struktuur en bestemmingsplannen 
voor de binnenstad. · -

Als planner koos zij' voor de systeembenaderir.s en ver
w&.chtte· dat de gemeente en van Heesevdjk hun onderzoek· · 
niet goed zoudcn doen.(beroepsperspektief:stedebouwk.ir.) 

Als opbouwwerker koos zij voor het R.O.A. model,e~n 
raad die rapporten schrijft en overleg v6ert met de 
overheid over de problemen van de bewoners. 

Het werk is voor hen nieuw, een stedebouwkundige sttidi~ 
en een stedebouwkundig onderzoek hebben zij niet eerder 
gedaan. Zij zijn derdejaars en hebben nauwelijks enige 
stedebouwkundige opleiding. 

Door de studie ontdekt de projektgroep dat er in de bin
nenstad van ·Breda de laatste 15 jaar al zeer veel veran
derd is. Er is een cityring e.angelegd,diverseverkeers-· 
doorbraken door v;oongebieden (radiaalwegen naar bet cen- · 
trum) zijn uitgevoerd,- verschillende woonbuurten zijn 

· gesloopt of saneringsgebied geworden. ·Van de woonfunktie 
van de binnenstad is niet veel meer over. De.arom·onder
zocht zij ook het gemeentebeleid. Dit is door een wet- · 
houder, de stedebouwkundige van de gemeente, projekt
ontwikke12.ar ·Empeo en de gemeenteraad met grate m~erder
heid k.v.p. bepaald. Hun stedebouwkundig koncept :ts: · 
Vergroten van d_e city en het centrum bereikbe.ar maken · · · 
voor bet e.utoverkeer, sane ring van oude wijken. De be1e.n
gen van de bevvoners van binnenst9dsbuurten worde!l wegge- -
vaagd door de belaneen van ··ninkelbedrijven , kantoren, · · 

_beleggers projektontwikke1aars en wethouders en ambtenaren 
met groeistuipen. ') 

r;} zie saneren 1 en 11 projektgroep ~hV • T .H.Delft. 



als be ente.Jgenst ing v1ordt nu gezie!1 de belarlP"(:m.' .. 
van de onom1es sterken (grootwinkelbedrijf, bou~rs · · 
be. s. en projektcntwikkelaars) en c::emeenteli i o~er-
hel we~houder, a~btenaren en kiV~p.~ tegenove~ de . 
belanf:-E:1 van de bewoners in de sanerimrsbuurten. · · · 
De remeente wordt gezien als verdedige; van de kanitaal
bela~gen en bet vertrouwen in de parlementa e de~o
cratie is sterk a ncmen.De pro,jektgroep hoont dat 
via pressie en buitenparlementaire ~kties eei·vera 
r van het entelijk volkshuisve ngs- en rt:imte-

1 ~ike arden nrsbeleid bereikt kan worden. 

Door de kontakten met de ~.H. heeft ze ~eri beter in~icht 
gekregen in dE- be egenstellingen en rol van 
de ente daarin, maar een inzicht in de huisvesti 
problemen heeft ze niet gekregen. ne.ar bezv..:aar tegen 
de ~.H. is ook dat zij te weinig de akties in de buurten 
ondersteunt en zelfs akties in buurten bemoeilijkt~ · 

De deskundifen ui t de vverkgroep kunnen wel een bepaalde 
oplossirlg voorstellen, mz:ar daarrr:ee kunh()n zij de akties 
van de bewoners namveli,jks ondert;teunen. 
De projektgroep verlaat de Werkgroep Huisve ing en wil 

Ide aktie in de G.M. wijk gaan steunen metals doel behoud 
· van de '-lvijk. 

Vanui t de gekozen pos es als planner en als opbouv:\verk8r 
blijkt zij nie;t in stact de belane;en va:n de bewoners van 
de oude wijken te verdedigen de kapitc_elbe1aDgen. 
Het ondersteunen van de aktie van de wijk wa.s op deze mannie;r 

heel beperkt mogelijk. 
Van een verbreding van de aktie was n spr.s.ke • 

. ; 

-,. 



2.2.0 .• !2!?.riode 2 .ian. '72- au&-_'72 

2.2.1. 
re1atieschema periode 2 

ropenbare' 
werken 

IH wethouder fi1(" "'» 'gemeenteraad 
v.Dun (kVP) 

1

~ raadscomm. ~ 

techniese 
ambtenaren 

be1eids
ambt. stadh. 

' buurthuis 
fide1is 

ku1turee1-
werkers 
opbouw-
werker. 

t 

openb.werk • 
. . --

v.Nes D'66 
Cru1 pak 
Cau1i1 kvp 
Kroon chu 
Merkom vvd 

• t 

pak-D'66 8 
kvp-chu-ar 21 
vvd 6 
totaa1 

projektgroep 
T.H.E. 
(132) 

39 

vrouwen t bejaarden- vakantie l.recrea tie-1-- f- 1--
komite komite . k1ub soos 

bewoners 

53 

a •4(----~~";.. b 

a----p~b 

a.----b 

-

gerardus maje1lawijk 

132 155 

a en b hebben rege1matig kontakt 

a benadert b 

hechte buurtre1aties 



2.2.2. qs>rzaak en aanleiding 

Het voorstel voor het· lraadsbesluit om de 132 voor 
5 jaar op te knappen is de aanleiding voor de ·.aktie die door 
de projektgroep en de opbouwwerker tegen de gemeente gevoerd 
wordt.Zij probereb de beslissing in de gemeenteraad te beinvloe-

'den. · · · 

2.2.3. motieven en doelen van de initiatiefnemers. 

D~.§IDeente is bezig haar 10 jaer instarrlhoudingsplan uit 
te werken. In het komplex van de 53 is de opknapbeurt in 
volle gang. Voor ret komplex 132 is een opknapbeurt in voor
bereid~~g. 

De bewon~ Willen langer in de buurt blijven wonen en vin
den dat de gemeente het onderhoud meet doen en de gebreken 
meet herstellen. De opknapbeurt van de 53 vinden zij slecht, 
half werk en weggegooid geld. 

aan het 'begin van de. tweede peri ode verhuistt 9e heer· krei,jger 
naar friesland. Omdat hij de motor was van de akties in de 
eerste periode valt het wijkkomite::l G/M uiteen. Ook in 
de werkgroep huisvesting is de fut eruit. 
De projektgroep breda de problematiek van de binnenstad 
los te laten en direkt te gaan werken voor de G/M wijk. 
Het betekenda aanvankelijk slechts inwerken in de situatie 
De opknapbeurt van dt: 53 was in volle· gang en er-waren geen 
kontaktpersonen~wel kreeg de projektgroep bet volledige 
archief van dhr'kreijger en zocht zij kontakt met sleutelfi
guren als : de pastoor , de koster, de buurthuiswerkers, 
de kapper, de winkelier, de arcnitekt en de opzichter van 
de wijk, en de gemeenteambtenaren die in de wijk werkten. 

De projektgroep werkt zich verder in en maakt opmetingen 
van een zestal woningen. Zij is daarbij.zeer terughoudend 
omdat zij de buurt niet wil misbruiken als studieobjekt en 
wil voorkomen dat zij door de bewoners niet geaccepteerd 
zal worden. (reeds diverse groepen zijn in de wijk aktief 
geweest en zijn met de noorderzon vertrokken.) · 
De projektgroep stimuleert de buurthuiswerkers in hun 
werken ook de slechte huisvesting te betrekken. · 

De buurthuiswerkers(sociaal-cultureel werkers)hadden op 
hun beurt kontakten met bewoners uit de wi~k via de vrouwen

club .d~ bejaardensoos, _hf7t yakantiekommite en _het _rekreatie-
komml te. · · - - - · - · 
Zij kunnen binnenhet K.T.M.W. gedaan krijgen dat de priori
teitenlij st wordt gewijzigd en dat de G • .M. wijk een opbouw
werker toegewezen krijgt. (opbouwwerk in bijzondere situa.ties) 
De motieven en doelen van de sociaal-cultureel werkers en de 
opbouwwerker zijn niet duidelijk, zij conformeren zich aan 
hun·funktiecmschrijving. Wel zijn zij bereid de projektgroep 
zo veel mogelijk binnen hun funktie te steunen. 



2.2.4. verloop van de aktie. 

29/ 3/72 g 

29/ 3/72 

agenda voor de gemeenteraadsvergadering punt 26 
bijlage 147 is een voorstel voor een 5 jaar beurt 
in bet komplex 132. 
p.d.en o.w. hebben de woningen ter plaatse aan 
een nader onderzoek onderworpen. voor 132 wonin
gen is bet technics onmogelijk en financieel 
onverantwoorddeze de aangekondigde opknapbeurt 
te geven. bij al deze woningen is namelijk door
slaand en optrekkend vocht gekonstateerd, terwijl 
de specie tussen bet metselwerk is verzand. 
( zie g 29/3/72) 

~ voorgesteld wordt alleen de allernoodzakelijkste 
werkzaamheden uit te voeren om de woningen nog 
voor 5 jaar bewoonbaar te maken. bet gaat om: 

1 herstellen van daken en goten. 
2 laten funktioneren van de schoorstenen 
3 sluitbaar maken van ramen en buitendeuren 
4 herstellen van verrotte vloeren en andere 

ernstige mankementen 
5 op goedkope wijze uitvoeren van buitenschil~ 

derwerk, zodat bet aanzicht van de woningen 
voor er~ele jaren redelijk is. 

pr. besluit een aktie te voeren om de beslissing 
door de gemeenteraa.d te beinvloeden. 
omdat er nog nauwelijks kontakt is gelegd met 
bewoners van de g.m. ~ de buurt ook geen buurt
komite meer heeft en zowel dhr kreijger als de 
beer van • t hoff niet meer be!'l.aderd kunnen worden, 
wcrdt besloten de aktie te richten op de gemeente
raadsleden die lid zijn van de raadskorr~issie 
van openbare werken. de aktie wordt ougezet in 
nauw overleg met mevr. van nes (w.h. en d 1 66'raads
lid) en jo bost s.k.w. 
doel is 1 besluit beinvloeden, grotere opknap

beurt voor de bewoners eruitslepen. 
·2 informatie van-d.e · gemeente afd\vinge·n.--~ "· 

De projektgroep stelt een aantal kritiese vragen op . 
voor bet raadslid van D1 66 en maakt een verbeterings
plan waarin bet vocht in de woningen wor~ bestreden 
{ de firma rentokil garandeert de vochtbestrijding · 
d.m.v. de elektro-osmose voor 20 jaar.), en de wonin-
gen een douche en een doorspoel w.c. krijgen. . . 
De opbouwwerker en de sociaal-kultureel-werkers pe1len 
de bewoners d.m.v. een huis aan hui·s enquete en praten 
met de proj ektgroep de taktiek door. · · · · · 
De projektgroep bespreekt bet raadsvoorstel, de bezva:~.
ren en het tegenplan met raadsleden van alle partijen 
en speelt hen de nodige informatie toe. 
tijdens de behandeling van bet· voorstel in de gemeenteraad 
accepteert geen van de benaderde raadsleden de verdedigir:g 
van de wethouder'zij dwingen een toezegging.af ( de meerder· 
heid van de raad ~ is kvp en is voor bet voorstel) 
De wethouder zegt toe dat: de manier van onderzoek in de 
raedsafdeling voor O.W. duidelijk gemaakt zal worden door 
de gemeente en den bosch. waarbij aangegeven wordt wat men 
exakt heeft gekonstateerd.Als moch t blijken dat door nieuwe 
ontwikkelingen (elektro- osmose) een langer behoud van de 

_woningen mogelijk is_, dan· kan da.t ~ebeuren. 



2.2.5. tegenkramten, moeilijkheden en fouten bi,j de aktie. 

~e_b~~~i£ing blijft beperkt tot het geven van enkele 
adviezen.De aanpak van het probleem meet geheel door de 
projektgroep zelf opgelost worden. . 
Ondanks de twee H.T#s~ers in de groep blijkt het heel
moeilijk voor de groep om snel met een deugdelijk tegen
plan te komen met een kostenbegroting en een·exploitatie. 
Ret blijkt ook moeilijk te zijn na een periode van diskus
sieren over doelstellingen snel gezamenlijk aan een alter-

. natief te werken en de argumentatie tegen de gemeente plannen 
op een rij te krijgen. · · ; 
De druk van de tijd (n.l.2 weken)samen met ondeskundigheid 
en onervarEnheid levert grote spanningen in de projektgroep op. 
Juist in deze periode schiet de begeleiding tekortJook zij 
is onervaren maar is daarbij minder betrokken bij het probleem. 
Een extra moeilijkheid is · d..§ ,ge.:Qr.§k.r;i_ge_ e.J.f~1laotj.s_9h...§: j!1.J'o...r-:.. 
ll!J3-t.ig_ yan h.e1 gemegn.te.lijkJi .aP.lda.re&t ..... Het lijktmeer op opzet
telijk misleiden en verwarren. De argumenten iijri.origrijpbac.r. 
b.v.-Het is technies onmogelijk en ekonomies onverantwoord 

de 132 voor langer dan 5 jaar op te knappen. 
-Ret .nader onderzoek,dat door Openbare Werken en de 

Provinciale Direktie Volkshuisvesting is uitgevoerd, 
is niet beschikbaar. ·· · · 

- Nadere argumenten worden niet genoemd, maar de wethou
der verschuilt zi~ achter de P.D.V. die het met het 
raadsvoorstel eens zou zijn. 

2.2.6. resultaat. 

In augustus wordt het vo6rstel weer in de kommissie Oper:;_ 
bare Vlerken·besproken. Door de geringe opkomst van de leden 
vanwege de vakantie loopt de hele za.ak met een sisser af. 
Wel heeft de projektgroep door de aktie informatie in handen 
gekregen over de exploitatie en heeft zij een duidelijker 
beeld gekregen hoe de gemeente de plannen heeft voorbereid. 

2.2.7. evaluatie van de aktie. 

Voor de studenten was het aan den lijve ondervinden hoe· een 
gemeenteraad funktioneert en beslui ten neemt zeer leerzaam.: 
Zij kreeg een inzicht hoe een gemeenteraad bespeelt kan wor
den. De projektgroep werd door de aktie gedwongen de argumen
ten v66r en tegen sloop op een rij te zette~:., waardoor zij 
meer inzicht kreeg in het hele huisvestingsbeleid van de 
gemeente. 
De oppositie in deraad kon door de wethouder geinakkelijk 
teruggewezen worden naar de raadskommissie, die door de 
techniese ambtenaren omgepraat kon worden. De raadsleden 
konden de belangen van de bewon~rs niet eoed verdedigen; 
Alleen bet aangewakkerde konflikt kreeg 1n de gemeenteraad 
voldoende aandacht door de kontrole van de openbaarheid, · 
maar de betrokkenheid van de raadsleden(elite} met de pro
blemen van de wijk was te gering om terug in de beslotenheid 
van de raadskommissie de bela!1..gen van de bewoners te verde-
digen. · 
Ook de studenten en de opbouwwerker deden niet voldo'ende -
moeite om te voorkomen dat de aktie op niets uitliep. 



2. 2. 8. evaluatie van de pro,jektgroep naar haar .i ongste doel . < .. ; 'I. ,1' 

De projektgroep zi-et .. belarigentegenstelling€n tussen· - ·. 
kapitaalgroepen (investeerders) ------ ---: eh ·de be~voners 
van de oude wijken. Zi.] ·ziet.de gemeente aTs' verdediger 
en kompagnon van de kapi taalsgroepen en he eft gezien 

. de partijverhoudingen in Breda weinig vertromven in de 
gemeenteraad. Wel hoopt zij via buurtakties de gemeen-. 
teraed onder druk te kunnen zetten en voor de belahgen 
van de bewoners van de oude wijken te laten kiezen. 
(reformisme) . · · · 

De gemeente bleek van plan de wijk voor 5 a ·1o· jaar·in 
stand te houden en daarna te slopen voor· de aanleg van 
van een radiaalv;eg naar bet centrum en grootschalige· · 

· bebouwing (winkels en kantor6n) · · ... · ---' · 
De wijk had geen organisatie, bet komite was opgehoi.iden. 
T;lat de problemen van de buurtbewoners zijn is voor· de 
projektgroep niet_ bekend. 

Gezien de woningnood in Breda: en het tekort aanwoningen 
in de huurklassen van f 50,-· tot f 200 , - stel t de proj ekt
groep zich ten doel "behoud van de woonbuurt" · · · ·· 
Tevens zoekt zij kontaktmet de bewoners om hen te steu-
nen in hun belangenst~ijd. . _ . . . . . 

Als gevolg van bet gerucht dat tie bewoners afkeer van ·. · 
van studenten h0bben vanwege slechte ervarir€en met. ver
schillende groepen wordt besloten de bewoners voorzich-
tig- te benaderen. via sleutelfiguren. · - · - · · ... 
Deze keuze wordt ook gedaar. omdat zij niet wist hoe de 
bewoners de projektgroep zou bekijken en wat de bewoners 
van haar zouden verwachten, omdat zij geen valse verwach
tingen wilde wekken en vanwege de onbekendheid met 
saneringswijken, oude woningen en hun bewoners. 

Bij het bekend worden van het gemeenteraadsvoorstel voor 
de 132 besluit de projektgroep zelf de leden van de kom
missie o.w. te informeren en een tegenplan in te dienen 
bij de progressiew frakties. 

De positie als planner is die tussen die van een onaf
hankelijk planner die·een alternatief aandraagt en die 
van een pleitplanoloog. 
Het beroepsperspektief is die van stedebouwkundig ir. 
bij de overheid. 

Als opbouwwerker gedragen WlJ ons als de non-direktieve 
werker • Qnze mening Willen Vi€. niet aan de bewoners 
opleggen, maar we proberen door voorzichtig kontakten 
te leggen met de bewoners er achter te komen wat hun 
wensen en verlangen§ zijn. 

Het werken vocr een wijk was voor ons volkomen nieuw. 
Ook landelijk was er nauwelijks ervaring. We dienden 
dus op eigen koers te varen met alle moeilijkheden en 
gevaren van dien. 

.; 



Ook was er bij de leden van de projektgroep een zekere 
angst om met de bewoners van de wijk in konte.kt te t.rt=
den. Zij waren te idealisties (st~ld~n te hog~ eisen 
aan bet eigen optreden in de wijk) en hadden te hoge 
verwachtingen. 

Het kontakt zoeken met bewoners via sleutelfiguren- : · - : 
leverde niet veel op alleen wat onbelangrijke en strij:... 
dige gegevens. Via deze weg is het niet mogelijk bekend 
te worden en vertrouwen te krijgen bij de bevolking. · · 
ook wordt niet duidelijk wat de belangen van de bewoners 
zijn. · · · · · · · · · 
Bij de aktie naar de· gemeenteraad bleek het moeilijk te 
zijn om een gemeenteraadsvoorstel om te buigen. · · · 
De k.v.p. steunt de wethouder zeer sterk. De wethouder 
komt zijn gedane toezeggingen niet na. De ambtenaren 
ondersteunen het beleid met techniese argumenten. : . 
Omdat de bewoners niet bij de aktie betrokken waren· -
en niemand door hen ter verantwoordir.g werd geroepen 
bleef de a~ti~ te eenmal~g en kr~eg geen v_e:rvolg_. _. : ~ 

De projektgroep besloot dat elke volgende aktie samen 
met de bewoners gevoerd moest worden. · 
De planner moet een pleitplanoloog zijn die samen met 
de bewoners plannen maakt. 
De opbouvvwerker moet aktief de bewoners benaderen. 

De angst om met bewoners in kontakt te treden moet 
worden overwonnen 

De vereiste deskundigheid moet worden aangeleerd. 



2.3.0. 2eriode 3 aug. 1 72 ,juni 1 74 

2.3.1. 
re12tieschema periode 3 

openbare 
werken 

H wethouder 
v.Dun (kvp) ~ raadscom;;:- 4-\'" 

openb.werk. 
techniese 
ambtenaren 

( 

I 

\ 

comm.Havermans 
comm.Vermeij 

resp. 

be1eids
ambt. stadh. v.Nes D'66 

Cru1 pak 
Cau1i1 kvp 
Kroon chu 

a1 ternatieven, ~ 
renovatie on- ', 
derzoek ' 
3 1eden o.w. 
3 L .. W.K*adv. 

____ _..:.. ___ •·•,.------"'-==,..----.. 
projektgroep: •wijkkornite 
T.H.E. ' -

' I 

dviseurs '/ · 
' ·voorzitter: 

I , opbouwwerker 
;wisselende 

subgroepen 
wisse1ende 
leden. ' '1eden.uit 53 

L--------_..!' ... i l;j2 en 155 

bewonera gerardus rnaje11awijk 

53 132 155 

gemeenteraad J 
pak-D'66 81 

kvp-chu-ar 21-j 
vvd 6'~, 

totaa1 39 

a~ ~b tussen a en b is meerma1en kontakt geweest 

a -----~~·- b bet initiatief komt van a 

a-----•b afvaardiging neemt dee1 aan de ccrnmissie. 

N.B. op rijksniveau ZlJn kontakten onderhouden met de 
Provincia1e Direktie Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. 

N.B. De kontakten van het wijkkomite naar de overigen wor
den onderhouden door 1 2 of 3 van de partijen: wijk
komite, opbouwwerker en projektgroep, afhankelijk 
van: wie de initiatiefnerner is · 

wie in staat is op een bepaa1de tijd aanwezig te zijn 
wie het beste in staat is ope- te treden (deskUndigheld) 



In augustus 1972 veroorzaakt een zware regenbui veel 
Jekkages in de lange gampelstrac::t (!-33) {;;n een overstroming 
in de wassenaarstraat en gravenstrc~at(l32). Dit is de aanle 
ding voor een aktie van de bewoners. 
De bewoners zijn erg g~schrokken en boos op de gemeente. 
Joop verstegen(buurthuis) advlseert de bewoners zich te 
organiseren in een wijkkomit~. Vooral de bewoners die schade 
hebben geleden ve.n de zware regenbui zijn aktief betrokkE;n 
bij het wijkkomit~ · 

De leden van het buurtkomite zi<jn vooral degenen d 
schade hebben gehad van de regenbui. 

de meeste 

Bi,j het ontstaan van het buurtkomite en de eerste akties . 
in augustus zijn de studenten niet betrokken. 

2.3.3. motieven en doelen van de ini~.i_ati~fnemE:.r:.§• 

(8-'72) 

(8-'72) 

10- '72) 

hiervoor v;ordt verwezen naar de paragrafen 1.2.1. tot 
en met 1 • 2. 6. 

Ret doel van het oprichten van het wijkkomite was: 
de Schade V0n de overstroming en "de- Iekke-ge~s-dar de gemeente 
vergoed kriJgen en de gemeente dwingen maatrege n te nemen 
qm nog ee-n overstomint; en lekkages te voorkomen. 
Zij s~e de ente eanspraKeli~k voor 6e lerien sch&de. 
.f~_r£..£~.:.!ill::g~p onde~'zoekt de vochtverschijnselen in de 
wassenaarstrae.t en de gravenstraat (132). De overstroming 
van 2/8/'72 wordt ge istreerd, In een groot aantal huizen 
wordt het optrekkend en doorslaand vocht geregistreerd. 
In het hele komplex wordt een gevelregistratie uitgevoerd, 
putten trotoirs straatgoten en dorpels van de huizen worden 
met een waterpas opgemeten. 
Mevr. van Nes informeert het wijkkomite over de aktiviteiten 
van de vverkgroep huisvesting i. v. m. de opknapbeurt in de 53. 
De projektgroep informeert het kornite over hear aktie i.v.rn. 
het raadsvoorstel voor de 132. 
Tijdens de voorbereiding van een openbare ver£adering met 
y.rethouder van ~n en tijdens atTze"-ver~:(aderfng lComen- erveel 
meer klachten en bezwaren los. Er zijn veel bezwaren tegen 
de instandhoudingsplannen van de gemeente (plan2). Be bewoners 
( 132) vinden d:-;;.t hun huiz.en nog sterk genoeg zijn en dat 
ze vee1 langer dan 5 .iaar mee kunnen. 
Bove.udien regent bet klachten over de uitvoering van de 10 
jaar beurt in de 53. · · - · · · · · · · · · · - · _.. -- - · 
De wethouder zegt in de vergadering toe dat de schadevergo~
ding van de rege~pui door de verzekeringsmaatschappij van 
de gemeente wordt uitgezocht, dat mogelijkheden voor bet 
verbeteren van de_riolering door Openbare Werken zal worden 
bestudeerd, dat de fouten die bij de opkw~pbeurt van·de 53 
zijn gemaakt voor de winter worden hersteld en dat over al1e 
zaken van de opknapbeurten in de 132 en de 155 en over:.de . 
toekomst van de wijk over1egd kan worden tussen het WlJkkoml
te en de wethouder in maande1ijkse vergaderingen. 



Vlak voor de aanvan.~; van de openbare vergadering probeert 
cl~. wethouder het komite, de opbouwwerker en de projektgr·oep 
~~_intimideren.Hij dreigt te zullen weglopen uit de verga
dering, wanneer de studcnten van de T.H.E. zich menEen ln 
de diskussie.De projektrroep wordt hierdoor geisole~rd van 
bet komit6. De projektgroep kan zich hjerteg8n mo~ilijk 
verweren, omdat zij erg afhankclijk is van infor~~tie van 
de [emeente, terwijl zij op 21-9- 1 72 met de wethouder over
een is cekomen dat de gemeente haar alle ~ewenste informatic 

l - h £0.0 . - " - t b . 1 -1- • -· • ..1. • t z2 verse a~Len op voorwaaroe da o Je~~lVl~el en wetenscha~-
pelijkheid ~ordt na[estreefd en de studieresultaten onder ~ 
verantwoordelijkheid van een hoosleraar wordt gepubliceerd. 
NP de ope~bare vergadering paat het wi~kkomit~ cok werke~ 
aa.n de klc"chten over de uitvoeriY:g-vc.n;.;d(;·-i~TJaa.r beurt in 
de 53 en aan de op stapel sta2nde beurt in de 132 voor 5 jaar. 
Tegen pla~nen voor de 155 wordt nog niet gewerkt. 
Het doel van het wijkkomi te is nu: Het opheffen va.n de gebr t::
ken, bet verbeteren van de woningen en het behoud van d8 
buurt. Zij wcrkt aan alle aktuele zaken. 
De projektgroep besluit zich zoveel mogelijk t~ beperken tot 
bouw'k1:i"riaTfe ____ eri ~ stedebouwkundige problema tie ken op langere 
termijn en de aktuele zaken,de akties van de wijk en de ond8r
handelingen met de wethouder)zo veel mogGlijk aan het komitf 
~ver te laten. Zij vreest namelijk een aantasting van de buurt 
door uitbreiding van de city en verandering vc:.n de verkeers
struktuur van de binnenstad, zodat zij haer aandacht verdeelt 
over de techniese zaken van de wijk en de binnenstadsproble
matiek voor zover die betrekking kan hebben op de vlijk. 

De projektgro~p werkt aan onderzoeken naar 
de bodems~menstelling, het grondwater, de riolering, vocht -
scheurvorming - en verzakking van de wonin2e~, verder aan 
studies naar het behoud van de buurt in de binnenstad en in 
bet komende binnenstadsplan en aan een studie hoe bewoners 
betrckken kunnsn worden bij ingrepen in :hun woor:rnilieu. 

I h 't -~·,, . .._.- t t t · · · ,.f.,...,,._,,,....,., -re 1~·,.·.., ' 1 '"7'") n .e ,\_l.LJ.c(X~:9.0:':.l·.~ on s fla er 1-u~sen ~KvC-:--~~ ~c:... er; _,_ ur:':1cTJ . ...., 
een vrl.l ver'.va_rde en ~resr:annen s1 tuatle over cle Elsen cne 
aan de geme-errte-·gesieiCf"ir.oeten viorden-voor het komplex 132. 
De gemeen~eraa~ heeft reeds in mei'72 de 5 jaar beurt(met 
d.aa:rna-· s-loop) a2.ngenomen. De woni ngen zullen tocht en lekvr ij 
worden gemaakt en van buiten goedkoop worden opgeschilderd, 
verrotte vloeren en ernstige mankementen zullen worden her
steld, maar aan het vocht in de woningen wordt niets gedaan. 
De Ergumenten bij het raadsvoorstel waren: :het is tecLnit:s 
on:nogelijk en eko-r..imies onverantv:oord deze woningen voor 
langer dan 5 jae,r op te knappen; bij al deze wonir£en is door
slaand en optrekkend vocht gekonstateerd, terwijl de specie. 
tussen het ~etselwerk is verzend. 
Het wijkkomite en vooral de komiteleden uit de. 132 willen 
WOn-fngvefbe-tering e isen, met verbeterir>~ VE.D de riolering_ en 
het sanitair( douche en doorspoel w.c.), reparatie van daken 
en goten, een goede schilderbeurt en maatregelen tegen over-
stroming bij zware regenbuien. · · · · · 
De projektgroe-:.J is niet in staat om voldoende inzicht .te ge
ve-::r:- fn- a:e- t-e cl:niese en ekonomie se aspekten van de keuze. 
Zij heeft erg veel moeite met de fechniese beoordeling van 
de woningen, de mogelijke verbeteringen aan de woningen, 
de kosten die da.armee gemoeid zijn en de huur die daarv~<?r 
betaald moet worden. Ook van mogelijke nieuwbouw weet ZlJ 
nog weinig af. • 



10- '72) 

(11- '72) 

( 1- 173) 

(2- I 73) 

( 2- '73) 

(1- '73) 

(1- '73) 
(1- '73 

De opbouvrwerker stel t steedE; de vraar naar de llsalbaa2"':1e id 
\ran-de ·eisen. 1-tij probeert lwt komite af te laten wegen 
v1at ·het beste voor ze is: gocdkope nieuwbom--:, verhuizer1 r:c.c.r 
elders in de stad, renovatie van de woningen, een 10 jaar 
beurt zoals in bet komplex van de 53 of de 5 j&ar beurt vol
gcns bet plan van de gemeente. liij vestigt daa~bij de aan
dacht niet alleen op techniese en E::konorniese fa.ktoren, rr;c.c:u· 
ook op soci2le faktoren als de binding aan de buurt, het 
specifieke samenlevi-:1gspatroon, de binding aan de wor:ins 
door de bE::jaarden en de liggirz, van de buurt in de ste:~d. 

pe _ge~~~:n.t.~ start met de vttv_ge.l:ing __ yan __ dfLQ __ jc-;:L,'l-1~---·P~_l1rt iY1 
de 132. Dit verhoogt bet ongeno~gen bij de bewoners. ~e~ 
wijkkomite voelt zich tegen alle afspraken met de wethouder 
in buiten spel geze~. 
Ka een eindeloze briefvd_sseJ:ing met de wetbouC:er over bet 
tijdstip en de plants van vergaderen vindt de eerste verga
dering tussen het kor:1ite en de wethoudc.~r om 6 uur in het 
buurthuis plaats. 
£ie..!-__ ,Y.{.~j]S:}~QQl~:t-~. dv:i!1gt bij de vrethcuder ~~D_be!~Dte.~v_vd_g_1}9:E.t:
.?o..Q.§_ls_ nao.r de verbetcrings:nogelijkheden van de v:oningen in 
de 132 af. Het oncJerzoek zal door dh::.---. KreijnEn worden ver
ricbt. Het wijkkomit6 en zijn adviseurs(de projektgroep) 
mogen niet bij bet onderzoek aanwezig zijn, w~nt dhr. Kreijnen 
wenst geen pottenkijkers. 
Eet onderzoek blijkt meer een acbterafmotiveren van de 
reeds uitvevoerde beurt in de 132. Het onderzoek is iets 
tiitvoeri£~r dan de bijlage de bijlage bij bet raadsvoorstel 
van mei '?2. Er is een kaartje bijgc:voegd v:aarop is acc,Ls.::t:ge
ven in weJ:ke woninr:en de gebreken voorkomen. 
Eet wijkkomite ken bier onmogelijk op reageren, daarom 
schrijft ,9_~ ___ pr_Q_je~tgr()~J2 als studieresul taat E~n e.ls officicle 
nota van de 'r.H.E. een kritiek oo het onderzoek. 
De kritiek luidt: om een-zev-cntal-redei1e-n-·kan.~di t onderzoek 
geen basis zijn voor de keuze ''bewoonbaar voor maximac.l 5 
jaer". Deze werkwijze kan geen basis zijn voor een keuze voor 
welke ingreep dan ook. 
Deze kri tiek wordt door bet wi,jkomi te niet ondersteund en 
door de pemeente naast zich neer gelegd. 
l[§.~_.JYi_j_t~p~i te he eft gemerkt dat de laatste maanden de vrij
komende woningen in de wijk door de gemeente elleen toege
wezen worden aan demente bejaarden, alkoholisten en probleem
gezinnen. Via de opbouwwerker wordt geprobeerd invloed te 
krijgen op bet_i()_ewi,jzing§J?e].eiq van bet gemeentelijk woning
bedrijf. 
\Vetboude~:-. van Dl!n. kondigt in een vergadering met bet wijk:
komi te a an dat bij een berbou\\)2lan voor de wi~i k wil maken. 
Binnen 8 jaar moet de wLJk -gesi'oopt-en--her'6ou'/1d. worden met 
betaalbare nieuwbouw voor de mensen uit de wijk.(plan 3) 
De buren zullen F 200,- tot F 300,- bedragen en het plan dient 
opgesteld te werdeY"J samen met: de wijk, de woningbouwvereni
ging, de sociale dienst, de sociografiese dienst, bet K.I.M.W. 
de stedebouwkundige adviesraad en de betreffende diensten 
van Openbare Werk~n. ( woningen met lage sticlY::.ingskosten) 
De wetbouder vraagt biervoor de medewerking van de wijk. 
H~t wijkkomj. t~ boudt hie rover een ~nque:te __ ()_I}qer __ de __ ge_w()ne_r_~. 
De projektgroep ontvangt van Openbare Werken een uitgebreid 
pakket informatie over de Gerardus r.1ajellabuurt en kan nu 
pas goed aan de slag. 



( •:;_ '73\; ~) d<, • 
c:., v1 '"" v~ r.se.~erir;g met wethouder v~n Dun van februari mc::r:o..kt 

het kom1te a~ u1tslag van de enquete bekend. De bewoners vin-
d~~ d~t ze n1et meteen voor dit ene voorstel kunnen kiezen. 
ZlJ vnllen no~. steeds een keuze tussen al term:.tieven, daar
voor moeten Zl,J weten wat de mo[elijkheden met de woningen 
zijn. Het liefst willen zij behoud van de bestaande buurt. 
De wett.oude-;' geeft toe &an de eis van de bev:one:;:-os en stelt 
-~:c~L)~_Ql}li:iJ§_s-ie __ Hc;;y_~£.~1?r~~ in, die het keuzepakket voor de bewo
ners e-oat TT12.ken. In de kommissie zJtten 3 c.mbter2.ren van de 
gemeente en 3 ledcn van het vrijkkomi te. 
De projekt;;:rroep is voor de eerste maal bij de vergadering 
aanwe zig. Dat levert geen moeili,jkheden op mei~ de V/(c:thouder, 
De projektgroep kan zelfs els adviseur van het wijkkomite 
in de kommissie zitting nemen. 

( 5- '73) Tij dens een stortbui lopen de wor:dngen a2.n de wasser..ca.rstrae:. t 
en de gravenstraat weer onder water. Het wijkkomite stelt 
de gemeent,e weer aa.nsprakelijk. (di t is de 4c overstroming 
in 10 jaar) 

(5- '73) De vJethouder komt met een nieuw vocrstel voor de herbouw ven ··-de. ·vJi}k:· ~:{j he eft . .000 wcningen met extrn._ 1:3U.PS~die. toegewe
zen f:ekregen voor de laagste i11.komensgroepen. Deze woningen 
moeten voor 1976 gebouwd zijn. Hij vraagt de wijk zich voor 
of tegen deze nieuwbouw uit te spreken. 
Voor de inkomens van F9000,- tot F 13000,- variecrt de huur 
van F 107,- tot F 149,-

(9- '73) ~.9 ___ y{~-~.b.9.)}.Q_~T deel t mee de.t 0, W. een schets he eft gemaakt voor 
_nieuwbouw van 40 woningen op een open terrein tussen de 
nieuwe huizen ·en d·e ··lange· gempe1straat. 
Men gant uit van het principe "eerst bouv:en en dan breken''. 

Tussen maart 1 73 en september 1 73 is er wat betreft de deel
problemen oak nog heel wat gebeurt. 

-Q.E:; eanspr0ke)ijk.11.E:L9 voor de schade van de regenbui 
in augustus 1972. 
Het wijkkomit~ is door de yemeente meandenla1~ aan bet 
lijntje gehouden. Het afschrift van bet advies v~n de 
verzekering aan de gemeente, dat voor het wijkkomit~ 
bedoeld was; is nooit doorgezonden~ De gemeente wist 
niet uit welke rekening bet betaald moest worden. 
In september'73 zegt de wethouder toe dat de schade 
betaald wordt. 

- Pc:. rioleJ'ing in de 132. 
Er vindt overleg pleats tussen bet komit~ en enkele 
ambtenaren. Er wordt een berekening van de riolering 
gemaakt ~n.de wijk zoekt naar oplossingen. 
In april '73 maakt O.W. dat alleen bet maken van een 
soort polder met aperte bcmeling door e.e:n pomp met gra
te cepaciteit afdoende is. Dat zal F 300.000,- kosten. 
B & W vindt dit kapitaelvernietiging. Pas wanneer er 
een nieuw plan voor de wijk gereed is za.l de rioleriD.g 
verbeterd worden. 

-P.~- wej.gerj.llg __ y_g_n __ q_~ huur._'{~-~I;~g~~g in de :132 -mE.ert 1 73 
Ret wijkkomite helpt mee biJ het maken van nieuwe giro
formulieren en vraagt bemiddeling door de huuradvies
kommissie .: 100 bewoners do en aan de we igrering rnee •. 
In juni '73 heeft de huuradvieskommissie een onderzoek 
gedaan. In een vergadering tussen de huu:radvieskommissie, 
de gemeente en het wijkkomit~ wordt besloten de huur va.n 
de woningen te verlagen. 
In oktober 1 73 worP.t aa:p het wijkkomite b~richt, dat 



de nister heef't besloten, dc-t de r;emeente tech F 10,-
huurver11o£:ri r::e.rc n. De bev'oners ontvc:t n v&,n 
remee een c::i_p-br·ief. De deurv;c.&:::·cier Zc~l VJOT'Gen 

stuurd s de buurverh inP niet wordt tEa1d. 
bewoners worden hi oo~ ban~ en be sn. Jo Gt 

vind dat de bcwoners het ste ~&ar kunnen bet& n. 
In november stclt de wetswinkel t de crs nocit 
hadden moe be n omdat je dan huur [cceptse_ • 
Vocr· c:en bev:cnc~~, eer: G.k vc:t: onv::.rrr.ogen c.E.nge c. 
vwrden die kan dan een c.dvckaat pro deo kr 1~ 
en er een oefproces aanre nnen worCen. 
Nu zal heel moeilijk worden. 
-De r:rojektr-r·ce;:; in dezL p ode e 
O n~·( 'ZfY'':,.. '1'1~1 ~<·el ll(:; vri i'( t is een e:tee ..... v ~ _ __;'-"~'-- - .1 ... ~- - -....... .~ ....... t,;~ • $._.> 

~ en als me ode wordt de verkortc antrivs 
- :Ce zac:,rr:he en van komi ss i e ~Tc-ver•mt:!_r:::" .• 

De Fc:::meente ,::;naren zijn n.:.uwelijks bereid mee te 
denken of de noodzakel ke ~egevens &an te dra~en. 

juni 173 dre het jk~o6it& het overleg ~f te 
breken, dit levert de opnamestaat en het bestek van de 
155 on. 
De ko~missie vergadert ~ maanden en komt rk los 
sta&n van het wijkkomit6 en de proj tgroep. 
Omdat ambtene.1~en ste s bevJeren dat de P. D. V. in 
den bos bet voor 1angere tijd opknappen VF,n ~.:onin-
gen technies en ekonomies niet verantwoord vinden, Viord"L 
be oten een gesprek met de P.D.v~ te gaan houden. 
In den bosdb (ju1i 1 73) wordt door het kom ~evraagt 
naar normen voor het renoveren van woninzen.L;,r. 
Le.2r-2kker ad,j. . bemiddel t tussen cemeente en kom:L 
H:i ,j dre __ _c;l_b;c. ___ t:r.Jj.De:r:; op een b_c;_groti ts me:, n v_oor 

renqya:t:,j~ _v_an __ e<:?n_ 1:;:-:typ~~-\YCl_!JiT!f~ uit Et komplex 1 
om te bezien of een renovatieplan mofelijk is. 
In stus '73 biedt dhr. krijnen de begroting aan. 
Hij is uitgekomen op F lJA.OOO.-. Henovatie is 11 dus'' te 
duur. Tege1ijkertijd heeft het komit~ en de proje P 

een tegenplan gemaakt met dezelfde uftga"1¥;spunten en . 
komen met de berrroting uit on F 30.000,- ~'dus" wel renovL'ren. 
Bespreking va-n--beide plannen~ bre de partijen niet 
bij elkaar. beide plannen worden steeds de onderh&n-
delingen met de wethouder gebruikt. 
De P. D. V. lc.at we ten da t zij pas verder wil ondt:!rhande
len over renovatie als B & W van Breda het initiat f 
heeft genomen voor renovatie. 
Dat laatste is to-e op heden niEt gebeurt. 

(9-'73) P-e wethQ~Q~f wordt ongeduldig. Hij wil opschieten met zijn 
nieuwbouwplan en om wi1 hij snel een antwoord van wijk 
Hij beslui t dat de vdjk mag kiezE;n_ tus§E;Il.'.'_!l_c:gJl)f"r_e ___ ?-J._tt;rr:~-
:tiE:Y@_IJ'! De wijk zal ze1f de al ternatieven opstel1en en de 
bewoners peilen. Voor l november 1 73 moet het nntwoord terug 
zi,jn. wijk !<an alle benodigde informatie van de gemeen-
te krijgen. · · 

(10- '73) Ondanks e af.spraken krijgen de bevwners van de 155 een 
brief waarin de· 10 jaar.beurt voor de 1.55 wordt aangekondigd. 
Oak de aanbesteding heeft reeds plaatsgevonden. 
Het wijkkomite belt de wethouder om hem aan zijn afsp!'aken 
te houden en de 10 jaar beurt op te schorten. 
De kredietsaanvraag verdwijnt van de agenda van de gemeente
raad van 11 oktober '73. 



(11- 1 7~3) 

(11-! 7~3) 

(12- 173) 

(12- 173) 

( 1- 174) 

(l- 1 74) 

De pro~ektproen stelt ~en keuzeschema op en bereid 
-cre-ln:tcri1j2Y:r-e-\!oor de bewoners van de 155 voor. 
Voor2l de studie van 2 studenten uitvoeringstechniek 
nc:.ar lG renov& tieprojekt(:;n reeft vcel nuttice inforn:2 tic. 
(b.v. bet toepassen van basis en keuzepakketten en 6e 
mogelijkheid bepaalde woningen bij de renov2tie over. 
te slc.en.) 

Er worden voorlichtingsavon~en pea~~aniseerd voor 
stree;.-cr,rm:r)en u it cJe--15.5 ;·- cJe--ke{1ze s.chema' s vwrden ver-

-. 1 "t , . 1 • ,. t - '1 spreJC .. en er v10ro een r.Jl,US __ ?-Xm_::.uls_ E?TJQ~le _,c r_:e11ouuc.n. 
Iiet wi,jkkomjte bespreei-ct met veel bc:Y;om:rs de- mogelijk
heden. Als sevolg van de aktiviteiten brcid bet wijkko~
mite zich uit met een aantal bewoners uit de 155. 
~e uitsls~ van de enau~te ~ordt asn de wethoud~r san-
ge b·ocferi-~ 'Je.ri--cre·-·'tie-v/o~er_s ___ hetben 8;--72- -:vo-o·i:; ·r.-e-Y:~ova tie 
fekozen, de overipen hebben vrijwel allemeal voor cen 
10 jear bcurt cekozen, rlierbij n10t;t worden 2o.ngetekend 
dat zij hebben pekozen voor de infreep bEhorcnd bij 
een 10 jaar beurt maar zij willen allemaal noc 25 jaar 
in lm~ ei[·en huis blijvt;n wonen. (nieuwbouvl is te duur) 
Van de vergadering is door de projekt£roep een video
opname .e:ernac.kt om de ver-gadering te kunnen eve..lueren 
en om de leden van bet komit& die niet aanwezig konden 
zijn te informeren. 
Fa de vertoninr van de vidt::o-opnc:<c::e is bet wijkkomite 
ontstemd over de zwa_kke rnannier v:2.2rop -6e -c~pbo-uvJWerker 
en de projektgroep de belangen vah de wijk verdedigen. 
Zij e i sen dat de volgende vergaderirig met de wethouder 
om half acl1t s'avonds wordt gehouden zodat zij er bij 
kunnen zi,jn. 
De proti ektgroep maakt een pJ:"ocedurevoorstel voor de 
wijkverbetering. Zij stelt voor de nieuwbouw met extra 
subsidie aan de Nieuwe huizen zo snel mogelijk te laten 
starten. De voorgestelde 10 jaar beurt alleen in de 
wassenaarstraat 2 t/m 28 te laten uitvoeren (zoals de 
bewoners van die straet bij de enqu§te te kcnnen hebben 
gegeven) en voor de rest van bet komplex 155 een onder
zoek in te stellen door O}:enbare Werken , bet wijkkonli te 
en hun adviseurs om te beslissen of die wonir:t:en gereno
veerd of voor 10 jaar opgeknapt moeten worden. 
Het wijkkomite neemt bet voorstel over en stuurt bet near 
B.& W. 
In _het readsyoorstel over_d§':_l_qQ is het standpunt van 
de wijk zwak oprenomen.De 10 jear beurt wordt opgedragen 
aan de eannemer met uitzonderin~ van die woningen van 
bet komplex wearvan duidelijk blijkt dat de bouwkundige 
toestand en de stedebouwkundife megelijkheden het waa_r·~ 
maken de eventuele renovatiemogelijkt-;den rzder te bezien. 
~Iet wi j k_1~o_rn:i:J:,~ forrnule ert zij n g_e ~::v?-re n_j:,_§_.Ee_I1_ he_}_.J:'C.~:d.s-
Y. .. Q_g_r:_~te} en bespreekt die met &f£C:Ve.c:.rdigden vc:.n de ver
schillende frakties uit de re.ad. Daarbi,j blijkt de.t bet 
procedureyoorstel van bet komite a~n B.&~.door 0.~. volledig 
vervor:nd als bijla.ge bij het raadsvoorstel is toegevoes;d. 
( De wethouder en de raadsleden worden door de ambtenaren 

verkeerd, voorgelicht) 
Laags voor de rc;adsvergaderi:r.g vindt er nog een bespre-
k ing plr.ats tussen }1_e_i;_,_}'J_i_j}c]somite_en wethoude:r Grae.feiland 
(hij vervangt v;ethouder ve.n D-In) :t:e-fvlijkkornlie-tieriiar-u::<:·C 
dat zij wil dat de wassenaarstraat opgekna.pt wordt en 
de.t er voor de overige woni:1gen uit het komplex 155 een 
onderzcek naar· de mcgelijkheid van renoveren \'iordt i~e
steld door O.W.,het wijkkomite en h-aar adviseurs. 



(1-'74) 

De ambt(~naren zitten he .. ftig nee te knikken, zij vdllcr:. 
e 1 ' t .. , k .. , 

E~ en oe1<: sc:rncn :-:let- ·;aJK ,o:rnt,c;;. 
~)e weiJwuder stelt voo:r· de eers·cvolgende b·l.jeenko;-ns-;., 

lre,crels tl~ benolen voor bet o rzoeK. 
_, '. ·--'-- ' .l. 

e 1Jehr 11deling van t vcorst in .cl~TD ... blijkt 
de k.v •• fraktie tevreden is met de afspraken zoa 

die met he wijkko~it~ zijn 
Het p.e.k. en D1 verdsdigen bet standpunt van de wijk. 
r-r• • . ~ _._ • '1 ~ JC:::r::-: d • . LJl,J s en a2~" VllJ!\ o8 _.J,_) gerenoveer· vn.l ne n 

~ .. , , . ·- 't . 'l . l en 0e ~lJK Eerenao1~1 e terwlJ ae gemeente a~leen 
een 10 j2er rt vocrbereid heeft en de- 1 kheid 
van renoveren niet hee bekeken en bovend 
wil sl f;n en nieuv:bouwen. ( de 'Nethovder 
Zij dr:i_ n aar een gezc;:se i,jk onderzoek met wijk. 
En een itieve ondersteu van de wensen van de bewo-
nePs dom.·· B&\'l en ambten.?:..ren. 
Zij diencn een rnotie in het raadsvoorstel , wear1n 
t t wordt gckomen ean de wensen van het komit€. 

motie wordt c;;.fces , E12c;r 'Nel stel t de kvo fraktie 
...::~~t 0 ,., h "r ee r .;r,~~"·'Y"omen c. 4 ·"nQ,DUD4' ,.,.,o·:,t ,~ Ut:" • 'd. ao . -'-~"L',t;:;.; .. : l '-' GC..l .l: ...... L•l c; 

terufkomen.en deter een oe sa~enwerki moet zijn 
.c_,,,_,.. ~--· O~lenba-r·e \'Jerken--en et--,~:/Ijkkomff6. 

( I 74) v'olEencfe""ver{ade-rfng - "t:'viethoi.ider veniJun eist r:et 
wijkkomit€ 140 won van bet komplex gereno-
veerd zu n worden en ondigt zij aan binnen 3 weken 
een renovatiepl~n gereed te hebben voor king met 
de Prov iele Direktie Volkshuis:vesting in de Bosch. 
De wethouder verzoekt he~ jkkomit6 samen te werken 
met Openbare Werken. Hi,j zegt toe dat wanneer er geen 
overe.enstemming wordt bEreikt be plannen voorzien 
van een advies van L-0.:W voor te leggen aan de P.D.V., 
die dan een uitspreak zal moeten doen. 
De wethouder draagt z i,j n ambtenaren op same n te werken 
met bet wijkkomi t6 en g_ezam~plij_£__~-~n onderzo~__!<. in te 
stel n naar de renovatie van de 155. 

(3- 174) Qp_~r!.bare ':Y_er:-Ji.E)D. E;n_wijkkomi te :net advi,s;eur_e .m~It;:enafsprc.-
ken voor bet onderzoek. 155 .wordt in 2 fasen onder-

. zocbt, eerst de 34 slechtste daarna 106 betere waning-en. 
Er wordt begonnen met het maken van ontwerpen voor de 
verbetering van de woningtypes, daarna worden een 1 
woningen technies beoordeeld, er v;orden sonderingen 
maakt en er worden gaten graven om de ftmdering te 
bekijke n, daa.rna zullen er begrotingen worden gemaakt 
voor bet opbeffen van de gebreken en bet aanbrengen van ae 
verbeteringen.Alles zal gezamenlijk gedaan worden. 

(4- 174) De techn se beoordeliT'..g van de woningen verloopt ge
spem:.en een normale bespreking is niet .nogelijk. 

(4- 1 74) Bij bespreki van de bevindingen olijkt bet konflikt 
weer sterk. 
_o. w •. heeft bij het bekijken van de fu.ndering het wijk
kommite niet uitgenodigd. Haar 11 rapport 11 is een opsorrr.ning 
van uit de lucht gegrepen techniese bezwaren tegen reno
vatie, terwijl zij geen begroting beeft gemaakt. Het 
wijkkomite heeft een volledig renovatieplan voor het 
komplex 1E.i5 gereed. De bespreking van het rapport· van 
o.w. verloopt zeer moeizaam. Aan bet einde van de bespr~
king delen de ambtenaren mee :" Mijne heren ·.vij zullen 
het u mac>r vertellen, wij zijn helemaal ni voor reno
vatie in deze wijk~ Onderzoek naar de 106 betere woningen 
vinden zij niet. meer nodig en zij breken he~ onderzoek_§:!· 



( .5- '?4) 

(6-'?4) 

(6- '~?4) 

In de volr-cnde vergadcrin[ met de v:ethouder beschu1dit;t 
het kornjte dL~ c,mbtenarer. ervan de gemaekte af9p_rc:.](cn 
.IJJ_e!- te zi,jn nareko:·nen en d<.~ opdrc.cht die zij van 
de rasd en de wethouder hebben gekregcn niet te ~ebten 
ui tp,:cvoerd. Ilet technie s rapport vsn 0. \'[. word t ac.n 
alle kanten s~ngevallen en bestempeld als een nietszeg
gend r8.pport. 
De wcthouder peeft toe dat het rapport van openbare 
werken onvolC1oende is maE,:r stel t dat hij geen wij s kEn 
uit de disklJSSiE:;. Hij vt:rzoekt be idE partitjen op schrift 
te stellen welke afspreken zijn gemaakt, welke daarvan 
zijn uitgcvoerd en welke konklussies da~r gezamenlijk 
ui t [etrokken zijn. Hi,j zal den met B..-\:\.,' bespreken wat 
er verder moet gebeuren. 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen organiseren bet wijk
komite en de projektr:roe:p een tentoonstellill.g in de wijk. 
Het doel is de bcwoners voor te lichten ovt:.r het gemaakte 
renovat:ieple.n.De tentoonstellin£;" wordt goed bezocht. 
De bewoners zijn nog niet ent11ousie.st voor de renove.tie
plannen ("de gemeente doet toch wa t ze wi1 11

) me,ar ze 
vinden hun idee~n wel terug in de plannen. 
De volgende dag wordt er in het fidelisgebouw een politiek 
forum gehoude:-1 over de plannen in de wijk. ----~·--------- · 
\tan··-de bewoners zijn er ongeveer 60 opgekomen. 
Dhr. van Leeuwen van het wijkkorn.i_t_e _vre.agt de vertegen
woordigers van de politieke partijen hoe zij staan tegen
over de wensen van de wijkbewoners en hoe zij menen 
het ontstane konflikt tussen het komite en openbare wer~ 
ken op te lossen. 
De PvdA, D' 66, ppr en cpn stE-llen zich ach ter de wensen 
van de bewoners en zullen hun politieke druk zo veel 
mogelijk gebruiken om de plannen van de wijk er door te 
krijgen. De vertegenwoordiger van de cda stelt niet zo 
goed op de hoogte te zijn en·eerst meer informatie van 
beide partijen te willen hebben. Allen zijn het er over 
eens dat de ambtenaren een gegeven opdracht moeten 
uitvoeren. 
Door deze vergadering worden de bewoners en de raadsleden 
goed geinformeerd over de standpunten van het wijkkomite 



2.3.5. Te.renkrc:•chten, moe:ili,ikheden. foute!',. 
Wat is er tegen gcdann. Viat waren de goede dingen. 

2.3.5.l.r:e uitranessituatie en de verschuivh:gen daarin ten 
gevolge ven de aktie. 

De pem~_gpJ.~.(zie 1.2.1.) 

]ie} :QeJ:eid_ t.!.co .. !_v.!. _Qe_o::;d.§. :y{ijk.§_n.!. 
In de ge~eenteraad hebben de cbristelijke partijen ste s 
een grot~:; meerderheid gehad. Eet beleid wes steeds rericht 
op ve:r·groting van de city en het bereikbaar ma.ken van de 
city door de aEnleg van rndiaalwegen een cityring en 
parkeerplaatsen. Hiervoor werden binnens~adswijken gesloo~~. 
Door het grate eantal kale Lerreinen in de binnenstad 
en de kritiek op de saneri begint het beleid te wijzi
gen. Het beleid t.a.v. de oude wijken is niet gebaseer6 
op de wens; de leefomstandifheden Vc;n de bewoners van 
de oude wijken te vcrbeteren, maar onder druk van de 
omstandigheden wordt er meer gedaan aan bet renoveren 
van het oude woningbezit en de bebouwing van kale ter
reinen. De benadering is sterk technies en ekonomies. 
De im.fraek wordt toegestaan omdat het zo hoort. 
De Gerardus L~ajellavvijk wordt eezien als een wijk die 
tech resaneerd moet worden en vvaaraan zo weinie mogelijk 
kosten moeten worden besteed omdat h~t tech w~ggegooid 
geld is. In de wijk zijn lape buren "duslf wonen er alleen 

maar probleemgezinnen zodat de leegkomende woningen aan 
probleemgezinnen kunnen worden toegewezen. 

,;Qe_w5E.ttol!d~r 
Hi~j E2.P~el:t ~_l~e!)_ g_e _rc:_l_v~n _b~s~u~'ie:;: en :!:_s -=11~m:!_e:l.:_ij!c~ 
~~~~~~~~~~y~~~0~~~~~YU~ 
In de ver[aderingen met het wijkkomite probeert hij steeds 
de rol van vocrzitter te spelen hij manipuleert de ver
gcderinf bir.nen zijn gedachter;?ang en na&.r het door hem 
gewenste beleid toe. Hij hac.l t dc::c.rbij alleen die argu
menten acu1, die hem ui tkomen bi,j de verdedigin£ va.n zi,jn 
beleid. Het overlep is van zi~n kant alleen bedoeld om 
bet wijkkomit~ te informeren over de plannen en de beleids
voornemens die hij met de wijk heeft. 
Bij wat moeilijkere verge.deringen luistert hij wat er 
door alle partijen wordt ingebracht en probeert dan afspra
ken te maken of de zaken zo te re len dat er verder 
gevterkt kan worden ar:n oplossingen. Einnen zijn ambts
termijn moeten er resulte.ten geboekt zijn vandaar dat 
hij probeert vaart te zetten achLer bet nieuwbo~wplan. (3) 
Hij is fevoelig voor publiciteit en wil af ve:._n het imaee 

"van run de sloper". 
Als bestuurder is hij gevoelig voor uiti en van ongenoe
gen en onrust in de oude wijken. 

Hiti is_niet de.s.ku.ndig op bet febied van de volkshuisves
ting en de ruimtelijke ordening. 
Eij is dac-,rom erg af1:.ankelijk ven zijn ernbten&ren en 
handelt vol?ens hun advies.In het overleg verwijst hij 
alle techniose diskussies na&r het recttstreekse overleg 
tussen de £,mbtenaren en het wijkkomi te 



'~ . . \ t t d ' t 1 • t, t . J • • d ttlJ .fT..Q.J~e.: _s ee s ne Kcml e e lf:GJ.!Tll eren. 
Eic~ dreir·t weP' te zullen 1 en uit Fiet overie~. vr:;rbied 

~- ./' '-· I 

te "polc:riserenrr, vermr~ent tet komi te netjes te Vt;;r~c.-
deren, n t boos te worden en he~ niet in de rede te 
vallen, scher~t met lange proce res en de goedkeu-
ringen voor zijn plannen die al binnen zijn. 
Hij argu~enteerd zeer vlug zodat hij nDuwelijks te vcl
cen is en ko~t steeds aan bet einde van een verraderir.f 
met een vocrstel em de problemen cp te lessen en ~ 
d3n onmidde11ijk <:.e.n het komite of zij daarr:1ee akk 
[!e. at. 

T;18!::_i~ren 9.m _j ~ ~r·!_eger;, !_e _ v!::_rQ_eQ.i::.:e r:: 
Tie pl~ (:;uen en bet standpunt. van ce \lijk fOed naar vo
ren brengen tijdens het overleg en cisen dat d{tr aan 
gewerkt word t. de verge:.c1er lie"t one::encegen la"Len 
bl i,j ken er: dc:c;rbij vooral alE eenhe id opt:-eden en eli-cac..r 
Banvullen en bevestigen zodat blijkt de:.t het ongenoeger: 
E!lgerr:een 1s. 
Gebruik meken vsn de pers voor net openbaar me.ken van 
het standpnnt en tet ongenoegen. 

De deskur;.digheid vc::_n de a:nbtene.ren aantas"Gen en eir:en 
deskundigte"id le.ten merken door goed met techniese ~
menten te s ct.er'nen. 
7ijdens het overler proberen afspraken te ~aken hoe 
verder [everkt ~ordt en niet zonder richtlijncn of o~-
drachten l2ten ve jzen n22r het d te ove met 
de c-x:;bten.s re n. 
Viets aentrekken van de intimidaties ven de wethouder 

De wethouder gerust in de reCe vallen. 
Nooit overhsast akkoord raan met een voorstel maar 
altijd eerst overde n wat kons nties zijn 
en eventueel pas na de vergadering bespreken ~&t er 
met het voorstel meet v:orden. 

De techniese ambtenc;ren (afd. bomvkunde O.W.) 
~iJ: yo:§)~n=nieis:= vgoi: QV§.r1eg met de wijk .Zij wil n .. 
niet op de vingers gekeken worden. Ze zijn bang dat ZlJ 
gekontroleerd en bekritiseerd worden, wat hun positie 
in gevaar kan brenren. Bovendien willen zij voorkomen 
dat plan 2 fewijzigd moet worden zodat veel voorbereidend 
werk voor niets is geweest en zij extra werk krij n. 
In de praktijk maken zij overleg voortdure:nd on-wogelijk. 

Zij ye£s~h~i1eD zich achter de Prov. Dir. Volkshuisvestir~ 
Plan 2 is door de P.D.V. f06d£ekeurd, rle ambtenaren van 
de P.D.V. ~eboen bjj een nader onderzcek oak gekonstateerd 
dat de woningen niet gerenoveerd kunnen worden, en uit 
telefonies kontakt blijkt dat de F.D.V. nag steeds het 
standpunt van o.w. steunt. 

Zi.i zi,jn ge_skundig_,_ hebben .§_ryai:iDg_en ZlJTI yer:a!}t!{o_2r.:. 
~e1ijk~ Zij hoeven hun plannen niet technies ~e verdedi
gen of te tev·oten "want'1 ui t hun ervarir.g blijkt dat 
renovatie niet mogelijk is. 



~ij yer:d.§.d_:!J!.§.n_ u_i t§lll i_!:e_Dd_ hl!n_ e~r.Qer iJ1[8_E!OI:Den g_t.§cn.Q
.J2U.Dt..!. Hun tech nie se bs zwaren z i,jn bijeenf':era&.pt volg ens 
de handboeken, maar ber usten niet op onderzoek in de 
konkrete sit"\Jat ven de Gera;>dus Majellc-•buurt. 1~ct 

een opsomm in alrerr.ene termen van uitsluitend breken. 
Hun renovat eontwerp is"te duur''gemaakt door dure ingre
pen met balkkonstrukt s. 

~ij yaJ) . .§:n_e1k.sa~ _Qn.Qe.rling D 
andere ambtenaren van dezelfde 
leg niets nieuws op. 

• Het erbij halen van 
nst levert in het over-

l]lC.,Di~r_§_n_ o~ j e_ eJ:t_EiC§.r;_ t~ verdedi~en: 
Over leg rnet de ambtenaren ken worden-afgedwor:gen doer 
druk uit te oefenen op de wethotlder en de gemeencera.ad 
en door ti,jdens overleg met de ambtenaren hen onder druk 
te zetten 
Het verschuilen achter de P.D.V. kan worden bestreden 
aanrezien de gerneente het init ief voor plannen (b.v. 
een renova~ieolan) IToet nemen en de P.D.V. slechts 
de initiatieven van rremeenten beoordeelt. 
Vooral naar B!'::V/ en de raad moet de eigen deskundigheid 
getocnt worden. 
Het maken van een eigen plan is de enige mannier om 
door de standpunttn van de ambtsnaren been breken. 
Het ei~en ola~ rnoet dan wel op alle techniese aspekten 
verdedi~d k~nnen worden. 

Verder-kan Feprobeert worden om keuze van wel of niet 
renoveren niet op techniese gronden door de ambter..aren 
te laten doen, maar op poli tieke gronden door &:::w en 
de raad. 

D£ ambtenaren zijn vrij C1.ltonocrn t. o. v • en de rc.ad ... ___ ...... ,__ 

Ondanks de afsprake~ die tij ns bet overle~ ss;n 
wetbouder en het ;ik~~omi te zLin p:emeakt en we.ar 

~ ~ ~ 

de &r!btenc.ren bicj c:.anwezig waren, R'aan de &;JJbti:.naren 
,::1Si.voon verde :-net de voorbere ing""en ui tvoeri van 
~~ .... - p ....... *"" ~ --- .... , 
p~an 2, oat door het komite is efgewezen. -------
De oodrachten die cJ.e v:ethouder tijdens ovE:.:rJ.er· ac.n 

-~- _...,.._ ...... _ 
de a~otenaren heeft ce~even worden et uitzevoerd. 

t::. - .... - - - ...... - - - - ~ ·- - --

De infor:natie van de techniese a'Ylbtenaren ac:n , 
de raad en de raadskom~issie o~enbare ~trken dient alleen 
Oyn het c:t~nt.-l.,.)''n+ VB"' rle ""Y1bte·n;~.ren te ve.,...a,':...dl'"'e":J~ (-r~;-, .... '7)~-_·:_ - - - :;;:_ ~· ...:.· .L ~ .,.;: l' '-- c: .. "' . , • c -- - ..;. ;;;: ·- e;;. ..:;·- .:;;:~_c.:._·=:. L 
en het standrunt van de wijk af te breken. 

roepen zich dac.rbij ste op hun ervari!-:g, r:un 
techniese bezware~ zijn bijeengeraapt volgens de handboe 
maar beruste!1 !1iet oo onderzcek in dE: konkrE:te situat..ie 
van de Ger.srdus .i ellabuurt. is een ornrni r;g 
al[emene ~ermen va~ uitsluitend gebreken. 



De bsleidsambtsnarsn vervor~en en misbruiken de infor~a
tie ve.n 1;e ~ korrii te over- eft: -.,ens en-van d~ o~:;\Voners ·-in -
h- - -· ,- .- - - - -- -un .:~cv1e s. 

Vocr de leek( E&W, de rasd oT.missic en de ra<:d) klin
ken de a.dviezen vc.n de arr:btenaren zeer redel .:}:, :JJ.ac:,r 
voor de ins ers (wijkkomit~) zijn het ad viezen die 
nergens op berusten en waarin de wensen van de bewoners 
juist verdrEaid zijn. 

N'vl en de meerderhe id van de ra2,d vertrouwt volledig op 
de amt~tenc.~r·en van o. ~jN. --- - - - - - _'-_. ...:.. ---------
rn0~l·e~en n~ ~e· c~+p~cn te vnn~~~l·~~n· 
:....:.<-.!..! -~ -· -'""'::.; .,.). -~=- v.:::c.::::.··- - _'--.:_'-•.:::.·~-'7::::_. • 
Dit alles noodzaakt het wijkkomite de vocrbereidi en 
van de plannen binnen het ge~eentelijk apparaat voort
durend tE vo n en te kontroleren, de gemaak~e fouten 
in de adviezenaan te tonen en te korrigeren voordat 
de raad beslissingen heeft gencmen. 
Het te~en de afsnraken in door~~an met 
te sip-nale·,en en. tekend te m&]\en c:.an B&\J 
Alle ~fsnrsken die ln het overle~ worden 
schrifteli,jiz. vest te leg;.::en n'otulen. 

plannen 
en de raad. 
geme.E,kt 

Alle informatie van de wijk van konklusies voorzien 
en naar de ambtenaren en de raad te sturen. 

De wi,jk .• 

De bev1cners ( zie 1. 2. 2.) 
Als gevoiG·-van de pcterm~listiese houding die kerkelij
ke groeperingen in bet verleden steeds tegenover de be
woners hebben ingeno:nen, zijn de bewoners sterk QfQan
Js.e}ijk.J.. r:c:.gsjef §_n_b.~r.Qs~end geworden. Zij vinden cat 
anderen zonls de pastoor, de maatschappelijk werker, 
de socie.al kultureel werker,ds opbouwwerker en het wijk
komit6 hun problemen maar on moeten lossen. - . , 
Degenen die het meeste kommentaar op het komite hebben 
en bet meeste van hen eisen, doen zelf niets. 
Door de ,jarer.lange slechte ervaringen met. de gemeente 
}Yal}tf:ogw.§.n_d_& }2e!£O.De.r:s,d.§. geiT]e§.n}e..!. Ze geloven niet in 
de aktie van het komite want : 11 de gemeente doet tech 
waar ze zin in he eft'', 11 ze bel oven vanalles ma2r ze doen 
nocit iets" en ''het zal mijn ti~d wel dureh" 
Bewoners die zelf hun waning verbomvd hebben zeggen: 
"als je het zelf niet doet komt het er nooit''. 

Er is een ge.r:ing§. §o}igari1e1t. Zij zien niet in hoe 
zij in hun eigen situatie invloed kunnen krijgen. 
Vandaar dat tegenstellingen tussen b.v. jonge gezinnen 
en bejasrden een winkelier en een handelaar in oude 
metalen , tussen sociale lagen binnen de wijk en 
tussen de bewoners van de verschillende komplexen van 
gemeentevwningen het meeste n&ar voren komen. 

Eoli1i§.k zijn de meeste bewoners nagw_~ljjts_f.§.int~r_ss
seerd. Zi,j vinden politiek een1'vuile zaak 11 of weten er 
niets van. Zij verburgelijken wat betreft de levensstijl, 
luxe speeltvoor hen een belangrijkE:: rol. 



fie! ~ij_k_gm_:it~ _11.-!. (zie 1.2.3.) 
Het eerste jac:r, van aug. '72 tot aug. '73,bestaat het 
kon1·it/:c "Oorn~r>;o}l'l']r Ul't hc"''One,.,c 'T"'D de k"TY:"'}e· e 5":! .. ..... - " _ ... c:. .. .q-v '·- """ ·J ..... ... , .... o \;a.). ..~- o .. ,.t-·~ x n u 

en 132 en wordt er ge~erkt aan direkt aan te pakken 
problemen uit de 53 en de 132. 
Het komit~ was wel in staat het ongenoegen over de 
wantoestanden in de wijk naar voren te bre n en aktie 
te voeren vocr de scbadeverf!oedinr:r en de we gering ve.:;, 
de huurverhoging, maar kandaar r.1oeilijk bovenuit ko:r.en 
en een aktie vceren om de plannen van de gemeente te 
beinvloeden. 

Het komite ViOrdt overstelpt door de :yeE_lheld_v.e:n_p.ro
:Ql~msn_die op haar afkomt. 

Ret komite heeft maar een ~eQe£k~e_vE.rgagertijg en het 
l·s ""'OP-l.ll'~k "'e• hele 1rom;+e bl'J· e'''~~..-. ~··e trr·''1r-en .!..!..!. ..:::. _ .:1.·· .. _11__:. v __ J .~ _ 3::.::;, ~..._~ _ -~ __ ,;:L_)>~..~c:;_~ ~ _L\.; __ -L.:..J...t:)_ f , 

Oorzaken hiervan zijn: vergaderingen van anJere komit,e'a 
op dezelfde avond, het veebruldig gebruik van bet fide
lis-gebouw door de harmonie en de jeugdklubs, t.v. uit
zendingeD van voetbalv.redstri._iden en peyton place waar 
de komite CJen naar willen kijken, het grate ac:-,mtal le
den de.t onregelrnatige werktijden heeft vanwege wisselendt: 
ploegendiensten. 

De leden streven teveel hun nrive bclangen na. Ze sore
ken alleen voor zichzelf, hebben-vieinig~kont,c:;_kten :1et 
de andere buurtbewoners, hebben weinig inzicht in de 
problemen van de andere bewoners en zijn ge~n_afvaardi
ging of §p£e~k.Qu_:is_ v.sn_h~n_s_!:rg_a_!:. 

In de werkzaa::1becen van bet komit~ §P.§lsn_ t.§V.§.(!: J2e.r
.§.O£n}ijk.§. mo~i~vg_n_l}l~e-!. Sommige leden willen zich waar
maken in het kommite en een status verwerven in de buurt. 
Persoonlijke,familie en burenkonflikten spelen een rol 
bij de vergaderingen van bet wijkkomit~. 

De leden zijn 1e_iillPlll.§.i~f~ Zij willen allerlei akties 
voeren om hun ongenoegen te laten blijken. In de verga
derinfen brengen zi,l dat met veel bravour, maar zij 
weten niet hoe ze een aktie kunnen voeren en wE,t ze 
ermee willen bereiken. 

De komiteleden zijn ~eghgiQs_ogd~stugdig-!. Over allerlei 
techniese problemen ontstaan eindeloze diskussies, ieder
een weet het beter, maar niemand lost iets op of pakt 
iets aan. 

De meeste komiteleden hebben ge~n_vQr£agere~v£r1ng. De 
vergaderingen verlopen uiterst moeizaam. Men is niet 
ge·wend zich aan een agenda te houden , bespreekt alles 
door elkae.r en wijdt sterk uit over familieverhoudingen 
zieken en aktuele gebeurtenissen uit de wijk. Iedereen 
wil aan het woord geweest zijn en men praat veel door 
elkaar. 



Het komi te is lJBl!W.§)j,j.)ss_in §.tg&:t §.eD. ge_pz::o]2l.§.m~n-t~ 
}_!e..t.::k~n en laat de meeste wr:;rkzaarr:heden &an de opbouw
werker over. 

wet is eraan te doen: 
De proble~en meer via individuele kontakten bespreken 
dan via de vergaJeringen van het komit~. 
VoortdtJrend de belangen van de andere bewoners naar 
voren bren~en en steads de vraag stellen of de andere 
straatbewoners bet er ook mee eens zijn. 
Elke voorgesteldc aktie moet op alle konsekwenties wor
den docrgepraat. 
Er moet worder. geprobeert bewoners met meer techniese 
desku~digheid en met meer vergederervaring bij het wijk
komite te betrekken. 

In bet tweede jaer; van sept.'73 tot juni'74, bestaat 
het kcmit6 voor het grootste deelte uit bewoners van 
het komplex 155 en er wordt gewerkt aan een renovatie
plen voor de 155 en aan nieuwbouwplannen voor de hele 
buurt.De leden van het komite die na het eerste jaar 
in het komi t~ z i,j n gebleven zijn bij na allemnal. ook 
aktief in andere komite' s van de vlijk. 
De nieuwc leden zijn vooral geworven via de informatie
avonden voor straatgroepen van het komplex 155. Het 
komite is nu beter in staat een aktL te voeren om het 
ger:!eentebeleid te beinvloeden, zij is veel deskundiger 
en werkt zelf mee aan alternatieve renovatieplannen. 
Zij denkt ook mlce over de strategic en de taktiek van 
de aktie. 

Het komite is nog steeds ge_§n~m.Qt.Qr:!_ yal] ge_a]it_;ie..! 
De opbomw,rerker en de projektgroep komen steeds met 
voorstellen voor akties en werken die met goedkeuring 
van het komit~ uit. 

De komiteleden zijn nauwelijks in stae.t overdas of 
's avonds vcor 6 uur te ver['aderen, zod.e,t zij het over
leg met de gemeente in de kentooruren niet bij kan wonen. 
Er moet dus bij elke afspraak met de gemeente geeist 
worden om in de avonduren te verrraderen of het ov~rleg 
moet gevoerd worden door de opbouwwerker en de projekt
groep. 

wat is eraan te doen: 
De bewoners zoveel mogelijk bij c.>.l het overlec met de ge
meente betrekken door 's avonds te vergaderen, overleg 
op videoband vastleggen en voor het komite afdraaien of 
het over met de gemeente later met bet komite goed 
doorpraten. 
Via informele kontakten met de komiteleden de strategie 
en taktiek doorpraten. Na elke vergaderiYJg met de gemeente 
onmiddellijk docrpraten vtat bereikt is en wat er fout is 
gega;:m. 
Eet komite 
van nieuv:e 
leg met de 

ZO\'e mogelijk bet:-ekken bij de vcorbereiding 
stappen, akties, e.l ternatieve plannen en over
gemeente • 



De onbouv.werker. ( z ie 1. 2. 4.) 
~l·-n~~ ~~-J~ T?~ ~c ~l·,J· c" U u~. t.,\: ... ~ , L...J • ..L~o..J 1•- steld als opbcu~~erke~. 
Voordien was t sociaal kultureel werker. ben oulei
ding voor o:t~ 1.'ClW?vverker be:::tcnd er niet. r1ij mce t ~ dtls 
het werk naar eigcn inzichten aanpakken. 

Een [!root deel vc-~n z:Ljn tijd l:::er:kj:; hij san _:ingi_yi~UQlQ 
LTQb]:t:_£rr[ey:D __ !'IY~_,_ die door het r;;aatscbc:ppe ijk 1Ncrk Le
hanc3e1d kunu:n ',•:orden, msar die via de leden van ht; t 
wijkkor:ite t'lij Lem terecht k,cmen. Leardoor he eft hij n
der gele.Q·enheid zich bez5g te houden rnet dt: akties van 
het wijkkomit~. -

Hi,i doel veel zelf er: is er !e_ ii)~E Qp_g_sr_~cb_t_df 
bevwr.ers bi;i de aktie te betrekl~e::r: • .i:dj voert voor:::;ur;e-
1 i}k -bl;" t ovt_:rlt:g met de gt::me en:.e, leidt de vergaderi ·cr. 
van het wijkkomit~ en schrijft brieven naar diverse 
irstanties, j le teveel zijn e en stre~tepie veer 
aan 1-.et \'·r·! -i 1K1roml·te~' e.,., "'e-·~•cfeert t .. :1 ,.E l o-r l·nl"tl"..-,•1·,_~-r., " Ct · .., ,J.j. ,_ ...... )~ ... -.. ...-.J.; .-.,.. .~·· C.-~t·:- "" JC ._\' -J_Yl g ~) ... C. L--t;\1 t::. ...... 

van lede r: v~:n Let wijkkomi te. 

Hij is .Q.DQE'.§k~r..c1ig .QP_h.§t_g~b.ie.c;l yan ge_bQU1'k:Qn_Qe.,_ de 
volkshuisvesti e~ de stedebouw. 
Hij is daarom ock onzcker, durft geen eisen te stellen 
en heeft weinir vertrouwer in de projektgroep en tech
nies deskundige bewoners. 

En 
H~~ voert ecr: yer:d~dj[§_n9~ __ s];;r£t.t::cie_i..§ _.:yosr~i_qh_!.~.f; _i.D 
ZlJTI aanpak 1n tegenstelJ1ng tot de proJektgroep a1e 
eenmE:!er o<:mvallende strategie wil volge::1, wil ak~tiveren 
en hardere akties wil voeren. 
Hij wil liever de gemeenteplanr:en maar over de wijk ten 
komen, de reaktie daarop van de bewoners ondersteunen 
en via een begeleidirgscie veer de opknapbeurt er voor 
de bewoners zoveel mogelijk uitslepen. hij heeft weinig 
vertrmr.ver:. in de macht v£u1 de wi~4k, inforr;~eert de gemE;e:::
te over de standpurrten v&n de wijk en weerhoudt het ko:nite 
ervan harde eisen te stellen.Hierdoor blijft er teveel 
ruimte over voor de gemeente om aan de inforrr:.atie haar 
eigen konklusies te verbinden. 
( De projektgroep stimuleert hem om de pers in te scha

kelen, informatie naar de bewoners toe te snelen en 
zo veel mcgelijk bewcners bij de aktie te b~trekken.) 

:'{an ~ijn_w.§.r}Sg.§.v,£r, het kattoliek instituut voor m&at
schappeli,jk welzi~in, heeft hij tot nu toe ge.sn_mgeilij}S
,he.Qen ondervom1en bij zijn v,rerk el s o-;;bouv.'werker. 
Tot nu toe zijn er echter neg geen ['rote kor::flikten met 
de gemeente geweest, zodat dit geen garantie is dat 
van die zijde ook in de tcekoms~ geen moeilijkheden zijn 
te ver-..vc.cbten. 

Sinds se1>t. '73 volgt hij de ta.Qe.r:k:g,r.§U£ gp}2o~w;.ye.r:k.!. Le 
invloed dc:.Brvan is duidelijk te merken. Zijn r,s.npak 'Nordt 
hierdoor minder defensief en meer ae:~nvallend. Hij werkt 
meer noe,r eer: konfrcntatie tee. 



]2e_p!:oje]st[r_QeQ. (zic 1.2.6.) 
In het berin v.::n period 3 (E.ug. '72) funktior.eerde de 
projektgroep heel anders dan aan het eir.d van die peri
ode ( ._iuni '74). 
In het ber;in ;;nn de· periode was de projekte-~roep 01-:.cies
kundi[ en C!1Er,.n:.l'tn, stelde zid! hoge idealen en vage 
doelen en voerde lenrrdurirc diskussies. 
Voor de wi;ik. WE1ren de lccen vc.n de pro,jektgroe:r:; buiter:
staGnders, zij Ledden neuwelijks kcntakten mtt de buur 
bewoners, hnddcn angst OQ met de tewoners in kontak~ ~E 
trede~ Ze proteerden de bewoners zeer voorzichtig te 
benaderen on: bi j de bev;or.ers geen ve.lse ver\Jacht inEen 
te wekken , de oblemen vsn de bewoners niet te mistrui
ken voor eigen studie en uit angst door de bewoners nieL 
geaccepteerd te worden. 
Het we:r·k wordt rekenmerkt door ftrote onzekerhEo id. vet-'1 
spennintyen, vocrtdureY::d ad hoc rec.:reren op cntv.rtkkeline_-t:.'n 
in de wi,ik en een chaotiese werkvri.jze. veel v;erkza&:r:l~E:cif;;:;: 
worden d{lbbel ve::"'::--icht, veel werk bl iJ ft weer onaf~;emG.<'-'. 
liggen. Het is een grote grc met veel studieverplictL 
Gac.ndewer:: het projekt verbetert het. funktioneren. Ac.n 
het eind van c]s derde periode is de projektgroep te.mcli~'k 
deskt~ndig, z j_,j he eft vcor het koc.i te een prE,kt:e se int::-t..r.g, 
zij neemt aktief deel aan de onderhendelingen, bereid 
konkrete akt s voor en rnaakt alternatieve olannen. 
Zij treed opals adviseur van het wijkkomitt, wordt door 
het ko;ni te volledig geaccep·c,eerd en he eft diverse kon
takten me·L bewoners uit de wijk. 
Zij heeft een onderzoeksopzet ontwikkelt waarin ook alle 
ad hoc reakties een plaats hebben en niets verloren hoeft 
te gaan. (zie deel III van het ver ) 
De projektrroep besteat uit een klei.ne groep afstudeer
ders die veel tijd beschikbaar hebben, goed op de hoog
te zijn van de aktuele si tuc:,tie en duidelijk afgebe.ken
de taken hebben. 

de moeilijkheden bij het werken waren: 

Het grQt~ §.antgl_pro:Ql~m§.n_die in de wijk gelijktijdig 
aktueel zijn en waarvoor adviezen aan de projektgroep 
worden gevrae[d terwijl deze enervaren en ondeskundig is. 

De zich _sn~l_wij_~igend..§. £k.:tu§.l~ gi.:tu£tie maakt het 
noodzakelijk direkt techniese adviezen te geven. te 
adviezen van de projektgroep komen als bet probleem 
niet meer aktueel is 

De _Qn3_e]Se;ch§.i.Q QV~r _b.§.r.Qe:Qsmoge_J,ijkhe.Qen (be~oepspraktij k) 
bemoeilijkt het direkt steunen van Let komite. De pro
jektvoep kiest voor de lar.ge termijnproblemen om de 
toekornst veilig te stellen. Het is tevens een keuze vcor 
de eieen interesse en bet sluit meer aan bij de studie
situatie op de afdeling bouwkunde. 

De bekendheid en he.:t ye;ct.ro}lw~n_bi_j_d_Ei YJ:ijkJ2elYOTier:s_en 
b_e_! }Sogi!e_k.Qm! hi§.rgc.Qr_mgar: 1ang.?;a§rr:_o}2 £2L"'€. 
Het kom:te verwacht veel van de projektgroep, zij doet 
beloften aan het komite, maar kan die doorgaans niet 
nakomen. De lar.gere teroijn studie van de projektgroep 
sluit in bet eerste jaar niet aan bij de direkte prob~e
men waar bet komite aan werkt. Eet twt:oede jaar als bet 



komite geat werken a.an de Droblemat:iek van bet korr:Dlex 
155 is (}e aenslui tine: vee1 ~ beter. De proj ekt[:ro e.p \vcr~:Jt 
da.n wel door he t J:omi te ge;::; cceptc omdE1t z ij "motor" 
. :) kt . ' . . 1 t . . t . t 1s van Cte a. ·1e, maar er woroen we1nJg &K 1v1 e1 en 
onderno~en o~ de bewoners te informeren of bij de akti~ 
te betrekken. 

]2e_p;r:oje}it[r.QCQ te}:r~k.1 ge __ ~b~w.Qn§r§ _!,e_w.§1Dl£ .:;_1~ ce 
Qk_lis:_. In l1et. tvveede jE.ar ls de !-;ro,jektgroep niet alleLn 
techn s adviseu:r;· mear funseert zij oak e.ls "mote!"' va..r:. 
de aktie. Zij gaat daarbij teveel zelf doen. t betrbkken 
van de bcv:oners in de aktie wordt 11 overgelaten 1

' aan de 
opbouv;werk:er. 

Be! !!Ja}Sen }!:21} :£l.§.n_DC.l.} dreigt steeds _!:eye~l_d_ge]: .Ql)_zic.h 
te worden. Steeds moet door de leden van de projektgroep 
onderling of vc:.n buitenaf bij,sestuurd worden. 

De projektgroep heeft weinig kontakten met de bewcners 
en is hierdoor niet rroed on de hoogte van totale situa 
yan .Qe_b§.v:Qr..§.rQ: Er -v/orcen' a lie en- Eon;"ta"kten-c;;eleg-CI voor 
zover die nodig zijn voor het maken van de plannen en 
het voeren van de aktie. 

De pemeente orcbeert taar voortdurend van de bewoners te 
}s:Qi~r£n~ ISe-wet-'fiouder~dreie;t vveg te l~pen-u1t-d€ ver-
gadering als bet komite gebruik maakt van de diensten 
van de projektgroep en probeert ste s de projektgroep 
tijdens de vergaderingen uit te schakelen door te stellen 
det hij niet met de projekt[roep verf"ader"G, rtaar met. het. 
komit~. De ambtenaren benadrukken steeds dat de vergade
ringen overdag voonamelijk ~et de projektgrcep zijn ge
voerd en dat de bewoners het niet eens zijn met de pl8.n
nen van de projektgroep. 

]2e_p£Oje}Stgr.QE:f: _:ye£S.Q.h_il!: £E[8.J:mst_ig_ V§.Tl_rr~rJng l!}E1 ge 
Qp.Qoyw~e_rkg_r_o:J.er. ge_v.§.rger: j;,e_v.Qer.en .£k!:i.§..s. 
De projektgroep is daarbij rreer op aktie gericht, de 
opbouwwerker· vlil meer een defensieve strategie volgen. 
De projektrroep is voortdurer:d te optimisties over 
het resultaEt wat met akties bereikt kan worden en 
het termijn waarbir.nen dat kan. 
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Inleiding. 

Het journaal beschrijft chronologies de feitelijke 

gebeurtenissen van de aktie in de \Vijk. 
Hoewel alle feiten chronologies gerangschikt zijn 
betekende het maken van het journaal tevens het maken 
van een rekonstruktie van de feiten. 
Dat was niet alleen nodig omdat de projektgroep pas 
in oktober 1971 startte en pas in februari 1972 
de eerste kontakten legde met de Gerardus f.lajellavvijk, 
maar veel meer omdat de gemeente vooral in de eerste 
jaren zeer gebrekkige en tegenstrijdige informatie 
verstrekte over het beleid dat zij voerde t.a.v. de 
Majella wijk. Zij bracht ons op vele dwaalsporen. 
Pas na geruime tijd en na veel speurwerk slaagden wij 

er in een slui tende rekonstruktie te maken, waardoor in 
de verdere onderhandelingen veel harder en doeltref
fender opgetreden kon worden door de wijk. 
Aan de eerste voorwaarde voor participatie was toen 
voldaan. 
Zo ziet u maar hoe goed de overheid de'inspraak moge
lijk maakt. 

Het journaal begint met een lijst van afkortingen ge
volgd door een lijst van genoemde personen met hun 
funkties. 
Het journaal zelf beschrijft chronologies de gebeur
tenissen. U vinctsteeds vooraan de datum gevolgd door 
een kode voor de aktieve partij waarna in een volzin 
de essentie van de gebeurtenis wordt beschreven. 

·Door nu alleen de eerste volzinnen te lezen kan zeer 
snel de grote lijn-van de gebeurtenissen opgenomen 
worden. 
Wanneer men de aktiviteiten van een partij wil volgen 
kan steeds de kode van die partij. worden teruggezoch-t. 
Na elke volzin volgt verdere informatie over het ge
beurde. 
In de tekst wordt tussen ( ) de bron uit het archief 
vermeld. 

Het journaal is samengesteld uit de volgende bronnen: 
- gemeenteraads agenda"s, de bijlagen en de versla

gen van de gemeenteraadsvergaderingen. 
- de notulen van de vergaderingen tussen het i'lijk-

komite en de wethouder van Dun. 
- de notulen van de vergaderingen van het wijkkomite. 
- de krantenberichten. 
- de door de projektgroep gemaakte verslagen van 

besprekingen met gemeente en rijksambtenaren. 
- artikel "gebeurtenissen in de Gerardus Uajella" 

van fon van Oosterhout. 
-"logboek11 bijgehouden door mique huijbregts 
- alle overige archiefstukken van de projektgroep 

de evaluatie van het eerste jaar wijkkomite 
door jo bost. 



Lijst van afkortingen, toegepast in het JOUIDJAAL. 

g. 
gm. 
gw. 
kimw. 

lm. 
mw. 
ow. 
pd. 

pr. 
pr.gr. 
skw. 
w. 
wh. 
o. 
r. 
s. 
k. 

---·· --·-----------=~--

gemeente Breda 
gerardus majellawijk 
gerardus maJellawijk 
katholiek instituut voor maatschappelijk 
welzijn te Breda. 
leuvenaarstraat- middellaan 
maatschappelijk werk 
openbare werken 
provinciale direktie ·ran de volkshuis
vesting in Den Bosch 
projektgroep Breda 
projektgroep Breda 
sociaal kultureel werk 
de wijk gerardus aajella 
wcrkgroep huisvesting van Breda 
overige partijen 
rijk 
studenten van de projektgroep 
krantenartiknl van dagblad de Stem. 

.• 



In het JOU.RlJAAL genoemde personen met hun funkt s. 

v. Heesewijk,adviesburo voor de ruimtelijke ordening 
te Vught. 

/Gielen, voormalig wethouder voor de ruimtElijke orde
ning en de volkshuisvesting van Breda 

v. Dun, wethouder voor de ruimtclijke ordening en de 
volkshuisvesting van Breda 

v.tHoff,bewoner in de wijk 
Kreyger, maatschapp ijk werker in dienst van het Kimw. 
M.Nes, eemeentera2dslid van D66 en lid van de wh. 
Boluyt, vroeger medewerker van de n.v. volkshuisvesting. 
Bost, aanvankelijk skw-er in c]e wijk, mi.iv. -/5/72 

opbouwwerker van het projekt CentrlL1l van het 
Kimw., voorzitter van het wijkkomitee. 

v. Akkerveeken, adj.dir. van Openbare Werken van Breda. 
Verst en, projektleider van het projekt Centrum, van het 

Kirnw. 
Karnerling,prof. decaan van de afd. Bouwkunde van de 
N iel, \Vet. rnedewerker ·aan de afd. bouwkunde van de THE, 

materiaalkunde. 
Kreynen: hoofdopzichter van ow. voon de binnenstad van 

Breda. . d · t 
Terheyden, ir. medewerker van de stedebouvvkund1ge 1ens 

van dE' gemec·nte Breda 
v.Reythoven, lid van.het wijkkomitee en bewoner van de 

gerardus majellawijk. 
v.Riemsdijk, lid van de werkgroe~ .h~isve~tin~ v:n B~eda. 
Buize ambtena:~r voor vmningtoevllJZlng, 1n d1enL)t Vc,n 

' het woningbedrijf van.Bred~. . . . , . 
Havermans, hoo fd van de bouwkund1ge aj_dellng b1 J 0'~ 1 

• 1n 
Breda. . "f de 

Schellekens, koutaktman voor het wonmngbedrlJ van 
gemeente Breda~ . . ..~- d 

v.Leeuwen, lid van het WlJkkornlvee en bewoner van e 
gerardus majellawijk. . B da 

Wijtvliet, paul. student, lid van de proJektgroep _re ' 
van de THE. 
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JOURNAAL 

VAN DE GEBEURTENISSEN ROND DE 
WIJK G ERARDTJS JlfAJELLA , . 

datum 
_partij 

1961 g 

1963 0 

8/12/64 g 

1967 r 

13/ 5/70 0 
24/ 5/70 

g 

7/ 7/70 g 

18/ 8/70 0 

TE BREDA 

onderwerp 
gebeurtenissen 
(bron en datum uit het archief) 

n.v. volkshuisvesting beperkt net onderhoud tot 
een minimum. 
zij is eigenaar. de huur wordt nadien niet meer 
verhoogd wegens: "de bewoonbaarheid ernstig scha
dende gebreken en tekortkomingen aan het onder
houd" (huurvvet?) 
n.v. volkshuisvesting bied de bewoners de wonin
gen te koop aan. 
zij vraagt per woning F4500,--. zij heeft een 
exploitatietekort. · 
de gemeente neemt woningen en grond over.voor niets. 
met de bedoeling de panden bi~~en afzienbare 
tijd te slopen. overname per 11/ 2/64. 
(g 25/3/71) 
in de leegkomende woningen worden o.a. mensen 
uit de saneringsbuurten sluisstraat en leuvenaa1r!:'-.. 
straat/middellaan geplaatst. 
provinciale en centrale direktie geven toestem
ming voor sloop van de hele wijk. 
leegkomende woningen behoeven niet meer te wor
den verhuurd. de direkties zullen bij het vast
stellen van de jaarlijkse rijksbijdrage in het 
exploitatieverlies rekening houden met de hieruit 
voortvloeiende nadelige invloed op het exploita
tieresultaat. 
aktiegroep"onbewoonbaar eiland 11 organiseerd 
2 hearings over de woonellende in de binnenstad. 
maatschappelijk werkers hebben het initiatief 
genomen. ze worden druk bezocht o.a. 7 raadsleden 
er ontladen zich felle emoties. 
Er volgt een heft debat in de gemeenteraad. 
er ontstaat een maandelijks over::.eg tussen 
maatschappelijk werkers en gemeenteraadsleden 
het katholiek instituut voor maatschappelijk werk 
(kim) inventariseert de urgente gevallen (114) ~ 
De gemeenteraadsleden geven de woningnood de 
eerste prioriteit en beloven de bewoners iets 
aan de woonellende te doen. 
( g 14/ 5/70 en o ) 

b&w gaat plannen maken voor vvonino.o-verbetering. 
het betreft alleen wijken buiten de singels n.l. 
westeinde, vestkant etc. De v1ijken binnen de sin
gels worden niet verbeterd vanwege het binnenstads
plan dat door het buro van heesewijk en de gemeen
telijke diensten wordt voorbereid. 
werkgroep huisvesting wordt opgericht. 
als gevolg van het maandelijks overleg tussen 
m.w. en gemeenteraadsleden. De leden zijn allen 



--/11/70 g 

? ? ? g 

7/ 1/71 w 

13/ 1/71 g 

27/ 1/71 w 

13/ 1/71 g 

19/ 2/71 g 

2/71 g 

2/ 3/71 g-w 

, ?/ 3/71 g_w 

- 13/ 3/71 k 
g-w 

"' -2-

geintereseerden die gekonfronteerd worden met 
de gevolgen van slechte woonomstandigheden. 
de gemeente metselt 5 woningen dicht. 
met de bedoeling deze binnenkort te slopen. 
Gemeenteraadsverkiezingen. 
wethouder gielen wordt opgevolgd door wethoUder 
van dun .• er komt een nieuwe raad. 
aktiekommitee g.m. wordt opgericht. 
dhr. van. •t hoff bewoner en dhr kreyger m.w. 
zijn de initiatiefnemers. 
b&w delen mee dat de eerste 5 jaar niet op 
ruime schaal zal worden gebroken. 
bij de be}1andeling van de begroting 1971 antwoor
den zijl op vragen van de raadsleden: "in verband 
met het ontbreken van vervangende woonruimte in 
de lagere huurklassen, zullen woningkomplexen 
die saneringsrijp zijn noodgedwo~~en nog geruime 
tijd gehandhaafd moeten worden en in redelijke 
staat gebracht moeten worden~ 
eerste overleg tussen g. en wh. 
van 't hoff bied een enquete aan,112 gevallen 
van lekkende daken en verstopte rioleringen. 
wethouder wil met de grootste spoed geld vrijmaken 
voor verbeteringen. 
door de invoering van de geliberaliseerde ge
bieden door minister udi:nk ui t de\. li berale 
regering biesheuvel worden er door de kantonrechter 
een groot aantal vonissen geveld bij konflikten 
tussen huurders en verhuurders. die gevallen 
vormen voor de gemeente breda een lange lijst 
van urgentiegevallen. Het tempo van vonissen ;. 
uitspreken wordt aangepast aan de vrijkomende 
woningen die beschikbaargesteld worden aan de 
gevonnisten. Hierdoor gaat de ontruiming van de 
saneringswijk 1/m zeer vertraagd en rommelig. 
vanwege deze vertraging kan de sanering van de 
g.m.wijk niet aangepakt worden.in de komende10 jaar. 
o.w. adviseeri b&w om g.m. een opknapbeurt te 
geven voor 10 jaar. 
een plan wordt verzonden aan b&w en de p.d. 
o.w. maakt een inventarisatie van de wijk. 
dit om inzicht te krijgen in gebreken behoeften 
en mogelijkheden. het duurt een maand. 
gemeente stuurt de bewoners een circulaire. 
het kondigt een ra2dsvoorstel aan. noent de in
ventarisatie van o.w. en het overleg met de p.d. 
over een maand of vier kan de opknapbeurt starten. 
De wethouder houdt een toelichting voor 100 be
woners. 
er wordt een begeleidingskommissie ingesteldT 
van de dichtgemetselde woningen worden model 
en doorschuifwoningen gemaakt. 
Wethouder vertelt het standpunt van p.d. aan 
de werkgroep huisvesting. 
algehele renovatie is technies en ekonomies niet 
verantvvoord. het is ekonomies nift verantwoord 
de 53 op te knappen.p.d. verstrekt geen lening. 
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de gemeenteraad besluit tegemoet te komen aan 
de gewekte verwachtingen.en de opknapbeurt yoor 
10 jaar van de 53 voor eigen rekening te nemen. 
De p.d. heeft toegezegd de financiering en dek
king voor het opknappen van de minst slechte hui
zen te willen bevorderen, mits uit voor de tota
le sanering in breda op te stellen plannen blijkt 
dat de woningen in voor sanering bestemde wijken 
de eerstvo1gende 10 jaar niet gesloopt kunnen 
worden. 
o.w.stelt een nieuw faseringsplan op met de 
komplexen 132 en 155. 
o.w. maakt meerjaren ontruimingsprogramma '71- 1 81 
132 wordt in '74 en '75 ontruimd. 155 in '78 
en daarna.(p.d.en o.w. houden een nader onderzoek) 
in overleg tussen g. en p.d. wordt besloten 
132 voor 5 jaar bewoonbaar te maken 
155 voor 10 jaar. 

27/ 7/71 g herstelwerkzaamheden 53 zijn gestart. 
24/ 9/71 g-w wethouder vertelt w.h. dat er verandering in de 

plannen is gekomen. 132 wordt slechts voor 5 jaar 
opgeknapt en soberder de,n in het eerste plan. 
er is weer een nieuw schema opgezet. 

281 9171 g-r overleg g. p.d. over nieuwe schema. 
g-w w.h. is hierdoor erg ontstemd. 

? I 9111 g verhoging krediet voor opknapbeurt 53 door de 

4110/71 g 

x /71 g-w 

raad goedgekeurd. 
o.w. mas.kt produktiestromen renova.tie en buiten
gewoon onderhoud. 
w.h. stelt in de maandelijkse vergadering steeds 
een aantal vragen 
welke onderzoeksmethode is gehanteerd? 
wat is de uitslag van het onderzoek? 
welke woningen krijgen de 5 jaar beurt? 
wat zijn de plannen met het vrijkomende gebied? 
start van de pro j ektgroep" breda 11

• 

in het eerste se":'lester ~;vorclt de binnenstad 
s-o bestudeerd. studenten volgen de vergaderingen 

van de w.h. 

--/10/71 s 

·-/10/71 g-w konflikten rond de begeleidinskommissie 53. 
3/11/71 g de inforrr:.atieve nota huisvestingsproblematiek 

wordt uitgegeven. 
6111171 g-w w.h.ontvangt een kaart waar de komplexen 132 

en 155 staan aangegeven. als redenen voor de 5 
jaarbeurt wordt opgegeven: slecht van konstruk
tie, fundering laat water door, s1echte fundering 
w.h. bepleit steeds.: betere ontruiming, bctaal-

. bare vervangende woningen. 
-/12/71 g-w in de begeleidingskommissie van 

konflikten. kreijger wil zoveel 
wensen van de bewoners tegemoet 
van o.w. stellen zich star op ... 

de 53 ontstaan 
mogeli jk ae,n de 
komen. opzicht<rs 
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gedachten bij de gemeenteambtenaren over de:g.m. 
na de opknapperiode moet de wijk gesloopt 
worden er wonen a-socialen. 
op diverse tekeningen en in stedebouwkundige en 
verkeersplannen komt een vierbaansweg voor. 
o.a. op tekening nr. 33442 laatste wijziging op 
3/11/67. struktuurplan binnenstad. 
( g 3/11/67) . 
dhr. kreijger wordt gedwongen met zijn werkzaam
heden voor de g.m. en de w.h. te stoppen. 
de teamleden van het m.w. vinden dat hij te 
weinig tijd voor zijn taak overhoud. 
er spelen nog meer redenen, ma2.r die zijn niet 
bekend. wijkkommite houd op te bestaan. 
beschikking geldelijke steun rehabilitatie 
treed in v1erking. er komt meer geld vrij voor 
het herstel van oude wijken. 
projektgroep breda geeft de tnterne nota voor 
de werkgroep huisvesting uit, 
voor het komende semester wil zij de wijk g.m. 
gaan steunen. aangezien dhr, kreijger juist is 
weggevalJen \vord kontakt gezocht met s.k.w. 
doel van de pr. • is behoud van de wijk. 
de w.h. krijgt een andere voorzitter het 
draait erg moeilijk de fut is er uit. 
door een a-mendement van de opposi tieparti jen 
op een wetsvoorstel wordt de rechtsposi tie va~n 
de huurder belangrijk verbeterd. de rechter moet 
in alle geschil1en de belangen van beide partijen 
tegen elkaar afwegen. 
de projektgroep intervievn een aantal sleutel
personen van de buurt. 
n.l. de pastoor,de koster, m.w. en s.k.w. 
de vroegere bouwopzichter, de voorzitter van de 
N.V. volkshuisvesting (dhr. boluyt) enkele 
ambtenaren van de gemeente die bij de plannen 
voor de g.m. betrokken zijn. zij houden de boot 
af.: wij zijn geen kleine jongens, er is toch 
niets meer aan te veranderen, eerst schriftelijk 
toestemming vragen voor een gesprek en voor in
formatie aan de dir. van openbare werken. 
enkele leden van de w.h. worden geinterviewd. 
de pr. meet 6 woningen op en beoordeelt ze 
kwalitatief. 
om door alle geruchten over slechte woningen heen 
te breken. 
agenda voor de gemeenteraadsvergadering punt 26 
bijlage 147 is een voorstel voor een 5 jaar beurt 
in het komplex 132. 
p.d.en o.w. hebben de woningen ter plaatse aan 
een nader onderzoek onderworpen. voor 132 wonin-
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te geven. bij al deze woningen is namelijk door
slaand en optrekkend vocht gekonstateerd, terwijl 
de specie tussen het metselwerk is verzand. 
( zie g 29/3/72) : 
voorgesteld wordt alleen de allernoodzakelijkste 
werkzaamheden ui t te voeren om de ·woningen nog 
voor 5 jaar bewoonbaar te maken. het gaat om: 

1 herstellen van daken en goten. 
2 laten funktioneren van de schoorstenen 
3 sluitbaar maken van ramen en buitendeuren 
4 herstellen van verrotte vloeren en andere 

ernstige man~ementen 
5 op goedkope wijze uitvoeren van buitenschil

der\verk, zodat het aanzicht van de woningen 
voor enkele jaren redelijk is. 

pr. besluit een aktie te voeren om de beslissing 
door de gemeenteraad te beinvloeden. 
omdat er nog nauwelijks kontakt is gelegd met 
bewoners van de g.m. , de buurt ook geen buurt
komite meer heeft en zowel dhr kreijger als de 
beer van 1 t hoff niet meer benaderd kunnen worden, 
wordt besloten de aktie te richten op de gemeente
raadsleden die lid zijn van de raadskommissie 
van openbare werken. de aktie wordt opgezet in 
nauw overleg met mevr. van nes (w.h. en d'66'raads
lid) en jo bast s.k.w. 
doel is 1 besluit beinvloeden, grotere opknap

beurt voor de bewoncrs eruitslepen. 
2 informatiE: van de gemeente afdvlingen. 

pr. stelt 30 vragen op over de &chtergrond van 
bet voorstel 
commissie o.w. vergadert. mevr. van nes krijgt 
op geen enkele vraag een fatsoenlijk antwoord. 
dit terwijl alle afdelingshoofden van o.w. de 
vergadering bijwonen. 
pr. en j o bast benaderen overige led en cie o. w. 
en de raadsfrakties pak d'66 lijst froger. 
behandeling punt 26 wordt uitgesteld wegens de 
bezettine van de enka fabriek te breda. 
pr. zet de argumenten op een rij. maakt een 
al ternatief opl<:na:pplan voor 10 jaar. en benadert 
daarmee nogrnae,ls de diverse gemeenteraadsleden. 
ze stelt voor bet vocht te bestrijden met het 
principe van elektroosmose. De firma rentokil 
voert een proefmeting uit en garandeert de 
muren 10 jaar vochtvrij te maken met haar me
thode. 
jo bost ontvangt een brief van dhr van akkerveeken 
adj. dir. o.w. : het vocht kan wel tijdelijk be
streden worden maar het zijn maar lapmiddelen. 
het voorstel van b&w tot het uitvoeren van 
noodzakelijke onderhoudswerken aan 130 woningen 
in de gerardus majellawijk wordt behandeld. 
mevr. van nes vertolkt het beste ons standpunt. 
(zie g 24/4/72) 
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samenvatting van het voorstel zeals dat door 
de projektgroep in overleg met mevr. van nes is 
opgesteld. 
a de argumenten uit het raadsvoorstel van maa.rt 

1971 voor een 10 jaar beurt in de g,m. wijk 
blijven van kracht. · 
1)de verwachting dater binnen een redelijke 

t ermi jn voldoencle betaal bare woningen voor
handen zouden zijn is niet ui tgelwmen, zodat aan 
sanering van de wijk de eerstkomende 10 niet 
kan \verden gedacht. 
uit de informatieve nota huisvestingsproblematiek 

aanbod huurklasse tot f225,- 326 per jaar 
sloopprogramma 2200 in 10 jaar 220 per jaay
aanbod voor woningzoekenden 106 per· jasr 

op 1 jan. 1971 zijn er 1226 geregistreerde 
woningzoekenden. de lae,tste za1 dus pas 
na 11 jaar geholpen kunnen worden. 

das: Z6 ZUINIG ltiOGELIJK OESPRINGEN filET HErr 
OUDE WONINGBEZrr. 

2)bewoners zijn sterk aan de wijk gehecht. 
3)de 53 waren het slechtste. 

zij werden voor 10 jaar o~geknapt,deze zijn 
dus minder slecht en kunnen maar voor 5 jaar 
worden opgeknapt. 

b het nadere onderzoek van de p .. d.en o.vv. 
herhaalde malen is gevraagd de gegevens van 
het ne.dere onderzoek ter tafel te brengen .. 
dat is niet gebeurd. dus zal het wel een 
globale opname zijn geweest.(inventarisatie 
per waning heeft volgens de bewoners niet plaats
gevonden. ) 

c er zijn door de pr.gr. 6 vvoningen onderzocht 
die zijn veel minder slecht dan o.w. in het 
raadsvoorstel aangeeft. aan het vocht is met 
geringe kosten iets te doen. b.v. 

1) electro-osmose. 
2) loodslabben in de voeg aanbrengen. 
3) een laag plasticfolie in de kruipruimte. 

d door een exploitatie op te zetten voor 10 jaar 
kan er met dezelfde huur {f50,-) en een slui
tende begroting meer geld geinvesteord worden 
om de waning op te knappen. (:::_-_ f4-000,- per 
waning. ons voorstel kost f4250,-) 

(zie o 20/4/72) 
met het bovenvermelde voorstel achter de hand 
zetten raHdsleden van alle partijen wethouder 
van dun onder druk. ook in de tweede termijn 
houden alle partijen voet bij stuk. bij de beant
\"Wording door de wethou.der in de tweede termi jn 
doet hij konkrete toezeggingen. 
citaat: " ik wil u toezeggen dat de manier van 
onderzoeken in de afdeling voor o.w. duidelijk 
gemaakt moet worden, niet alleen door de gemeente 
breda, maar ook van de kant van de provincie. 
daHrbij z2.l dan een verklaring moeten worden 
gegeven van hoe het onderzoek is ingesteld, 
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welke technieken daarbij ZlJn gebruikt en wat 
men exact heeft geconstateerd." •. (en verder) ••. 
" let wel, dit is geen toczegging dat wij alles 
o:pniem·1 zullen eaan bekijken, maar een toezegging 
dat inzicht zal worden gegeven in het hoe en het 
wat van het onderzoek. 11 - einde ci taat. · 
hij ze~t verder toe:dat hij daartoe binnen en
kele maanden o. v:. en de p. d. zal ui tnodigen. 
dat als mocht blijken dat op basis v2n nieuvve 
ontwikkelingen of nog onbekende systemen een lan
ger behoud van deze woningen mogelijk is, het hem 
even lief is als de raad dat de woningen dan ook 
langer behouden blijven. 
nu is er alleen gestudeerd over het vinden van 
vervangende woonruimte voor de mensen die weg 
moeten en de nieuwe besternming van de vrijkomende 
ruimte~ 
jo bost wordt aangesteld als opbouvrwerker voor 
de buurt g.m. 
in de raadscommi ssi e voor o. rr1. worcl t het beslui t 
van de 130 opnieuw bes:prol\:en. 
er worden allerlei bezwaren ac:mgehEa.J.d tegen 
de methode van electro- osmose. Het loopt met 
een sisser af ac.ne;ezien de meeste commissieleden 
met vakantie zijn en mevr, vc:m nes VP,nwege ha2.r 
voortdurende kritiek belachelijk gemaakt.wordt 
door de wethouder en de ambtenaren. 
door een Z\vare regenbui ontstaat v:ateroverlast 
in breda o.a. in de g.m. wijk. 
lekkages vooral in de lanee gampelstraat (53). 
overstroming in de wassenaarstraat en gravenstraat 
van het komplex 132. 
de bewoners zijn erg geschrokken en worden erg 
boos 11 voor ons is de mac:~.t vol, wi j beta len g~en 
huur meer." joop verstegen van buurthuis 
fidelis is in de wijk aanwezig en adviseerd de 
bewoners zich_te organiseren.in een wijkkomit~. 
( zie k 3/8/72'en 478/72) 
voorstel van b&w tot verbetering van de woonom
geving in de g.w. 
f8000,- voor de aanplant van 41 oude bomen. 
buurthuis fidelis organiseerd een vergadering 
met de buurtbewoners over het wateroverlast en 
de waterschade. 
er wordt een BUU~T-KOMITE gekozen met als prin
cipe uit iedere straat ecn vertegenwoordiging 
van een of twee :personen. J.ang niet alle straten 
leveren ecn vertegenwoordiger. 
besluiten: 

1) er wordt een enquete gehouden over 
- de waterschade 
- de klachten ov•er de woningen. 

2) er zal een openbare vergadering met de wet
houder worden belegd. 

3) het buurtkornite wordt gekozen. 
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zij verzoekt b&w in overleg te treden met het 
komite over voorzieningen in de buurt, ingrepen 
in de woningen. en samen te werken met het ~omite 
bij de uitvoering. 
komite verzoekt wethouder van dun de openbare 
vergadering s'avonds te houden. 
komit~ stelt het eerste buurtkrantje op. 
wethouder van dun bevestigd de afspraak voor de 
v~gadering van 25 september. 
bu.urtkomi te stel t de afdeling volkshuisvesting 
van de gemeente aansprakelijk voor de schade 
ten gevolge van lekkages in de 53. 
het totale schadebedrag voor 24 gezinnen is 
f6156,. de oorzaak is: lekkende dakramen, dakgo
ten en daken, terwijl deze juist vernieuwd of 
gerepareerd zijn. 
buurtkomite eist va.n de direktie van o.w. voor 
de overstrorning in de gravenstraat en omgeving: 
schadevergoeding en maatregelen zodat herhaJ.ing 
voorkomen wordt. 
aan de t.h.e. wordt de projektgroep "breda" 
~~~~~~~.voortgezet. 
om tegen alle techniese problernen opgewassen te 
zijn en de techniese kennis bruikpa8,r te kunr;en 
maken in de konflikten tussen wijk en gemeente 
worden 7 begeleiders aa.ngetrokken en de oude · .. 
groep van 5 studenten wordt uitgebreid tot 13 
studenten. er worden ;r deelgroepjes inr:;esteld. 
n.l. 1) stedebouwkundige groep die vooral moet 
rca.r;eren on het binnenstadsulan. en de buurt moet 
bezien bin..~en de stadsstrwchtur. 2) de bouwkunde 
groep voor de kvmli tei tsbeoordeling van de huizen 
de bepaling van de opknapbae.rheid ve.n de woningen 
ondersteunen van het buurtkomite bij allerlei 
techniese vragen. 3) omgevingsgroep voor het ma
ken van ontwerpen voor het verbeteren van de 
woonomgeving. 4) de voortgangsgroep voor de 
voortdurende kontakten tussen projektgroep en 
bu:urtkomi te en voor de be1eidsbesprekingen met 
de opbOUl'rvverker. voorui tdenken over participatie e .d. 
( zie o ) 
gesprek tussen prof.kamerling, decaan van deaf
deling bouwkunde en dhr. van dun, vtethouder van 
o.w.en vo1kshuisvesting en ruimtelijke ordening 
over samenwerkings afspraken tussen de gemeente 
breda en de bouwkv.nde afdeling als onderwijsin
stelling. 
t.a.v. de projektr,roep "breda" werd afgesproken 
dat: de gemeente de gewenste informatie verschaft 

studieresultaten(rapporten) onder verant
woordelijkheid van de desbetreffende vak
hoogleraren •..vorden gepubliceerd. 

- deze resultaten openbaar zijn en voor ie
dere belanghebbend~ en belangstellende 
verkrijgbaar zijn. 
opjektiviteit en wetenschappelijkheid dient 
te worden nagestreefd. 

- hoogleraren niet verantwoordelijk zijn 
I 
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voor hetgeen leden van de afdeling bouw
kunde prive docm. 

- dhr. van akkerveeken adj. dir. o,.w. is 
de kontaktpersoon voor de gemeente. 

het wijkkomite bereid de openbare vergadering 
voor. ze bespreekt afzonderlijk de problemep 
van de drie komplexen (53, 132, 155.) 
enkele leden van de pr. gr. nemen aan de Verga
dering deel als "dienstverlenende adviseurs~ 
de gemeentelijke plan.'YJen voor de 132_ worden 
door de studenten besproken. 
mevr. van nes licht het wijkkomite in over de 
werkzaamheden van de w.h. bij de opknakbeurt van 
de 53. 
buurtkrant no 2 verschijnt. 
de datum van de openbare vergadering is verscho
ven naar 3 oktober s'avonds om 8 uur. 
de studenten geven het wijkkomite een pakket 
informatie over de aktie en de besluitvorming 
rondom het voorstel van b.&w voor een opknapbeurt 
van 5 jae.r voor de 132. van 24/4/71. 
(zie o 26/9/72) 
vocht onderzoek in gravenstraat en wassenaarstraat. 
bespreking met dhr. niel 
opname optrekkend en doorslaand vocht in een 
groot aantal huizen van beide straten. 
registratie van de overstroming van 2/8/72. 
opmeting van de buurt met een waterpas, putten 
trotoirs, goten en dorpels. 
optocht door de buurt met borden en drumband om 
de mensen op te roepen naar de openbare verga
deriPf' te komen. 
openbare vere,:adering met wethouder van dun. 
de weth. dreigt weg te zullen lopen wanneer de 
stuc1enten van de the zich in de diskussie mengen. 
er is ee~ grote opkomst van de bewoners. 
agenda. 1 wateroverlast en vtaterschade. 

2 onvrede op1mapbeurt 53 woningen 
3 opknapbeurt van 5 jaar van de 132 
4 geplande op1{nalJbeurt voor de 155 

de voorz ter is jo bost,opbouvmerker. · 
ad1 bewoners eisen schadevergoeding, herstel van 

dakramen daken en goten, en verbetering van 
de riolering. 

ad2 bevvoners snuien hun err;ernis over de u.i tvoe
ring van d~ opknapbeurt, slechte materialen, 
half werk,veel geldverspillilling; over de 
hoge huu:r voor de doeche n.l. f17,50 p.m.; 
en over de schandali manier \'raarop zij door 
de opzichter van de gemeente zijn behandeld 
(dhr. kreijnen.) 

ad3 bewoners willen maatregelen tegen het vocht 
in de woningen, aanbrer..gen van een douche 
en een doorspoeltoilet, en behoud van de 
woningen voor langer dan 5 jaar. ze houden 
tegenover de argumenten van dhr. kreijnen 
vol dat de woningen langer behouden kunnen 
blijven. -

ad4 komt nauwelijks meer aan de orde. de wethou
der vertelt wat er bij de 10 jaar beurt aan 
de woningen wordt gedaan¥ 
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de wethouder doet tijdens de vergadering een ac::.n
tal toezeggingen. 
ad1 schadevergoeding wordt uitgezocht door de 

verzekeringsmaatschap9ij van de gemeente. 
verbetering van de riolering wordt uitgezocht 
door o.w. : 

ad2 de fouten die gemaakt zijn bij de opknapbeurt 
van de 53 zullen voor de winter worden her
steld. het wijkkomite zal de klachten opne
men, met openbare werken zal worden bek€dcen 
wat er moet worden hersteld. 

ad3 
ad4 over alle zaken kan er overleg pleegd wor

den tussen het wijkkomite en de gemeente. 
er kunnen maandelijks vergaderir.gen worden 
gehouden tussen wijkkomite en gemeente. 
ool{ over de toekomst van de buurt kan alle 
gewenste overleg plaatsvinden. 
(zie k 4/10/72 en w 31/ 1/73) 

(algemeen: bewoners willen in hun wijk blijven 
wonen.) 

de binnenstad heeft geen behoefte aan slopers. 
wijkkomite praat met ir terheyden over de woon
omgeving. en gaat de klachten van de 53 opnemen. 
h':w vraagt een extra krediet van.cf100.000,- voor 
de 53. 
vanwege onvoorziene gebreken die tijdens de uit
voering bleken. 
wijkkomite evalueert de openbare vergadering en 
bezint zich op verder te ondernemen stap~en. 
het wijkkomite schrijft aP~n b&w dat zij het e::
niet mee eens is .dat in strijd met de gemaakte 
van 3/10/72, om in gezame:-1lijk overlcg met het 
komit(' te bekijken wat de mogelijkhedcn voor de 
132 waren, zonder het komi te daarvan in . 
kennis te stellen toch aan de verspillende opknap
beurt voor de 132 is begonnen. 
het ·wijkkomite vergadert uitvoerig over de hou
ding die zij ao.n moet nemen tegenover de gemeente. 
dit vooral met het oog op de maandeli,jkse verga
derirtgen met de wethouder. 
de projektgroep bespreekt het participatiemodcl. 

25/10/72w-g de wethouder schrijft het wijkkomite dat hij 
tijdens de normale werkuren wil vergaderen. 
hij wil pas starten als de inventari ielij~t 
van de 53 binnen is. 

31/10/72 w-g brief van de verzekering van de gemeente. 
de gemeente is aa.nsprakelijk voor de schede in 
de 53. voor het geval van de 132 niet omdat er 
snrake was van een calamiteit. 
(de krant schreef dater 15 IT~ regen was gevallen.) 
de wets\rvin]{el vertel t dat de wi jk nu zal moet'en 
bewijzen dat de riolering niet voldoet aan de 
eraan te stellen normen. 

het wijkkomite wil om 19.30 met de wethouder 
vergaderen. er volgen brieven over het vergader
tijdstip. 

8/11/72 w-g een aantal leden van het wijkkomite gaat bij ~ 
wethouder van dun op bezoek.zij willen s'avonds ver¥~t 
zij vertelJen hem vvaarom zij alleen s'avonds kun-. 
nen vergaderen.(afspraak: 30/-11 om 6 uur op fidelJ.s.) 

15/11/72 W-g wijkkomite en dhr. kreijnen gaan de klachten van 
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de opnamesta2.t van de 53 na. kreijnen doet 
toezeggingen voor herstel.soms meer dan er 
klachten zi,jn. 
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in deze dagen staan er in het dagblad de st~m 
regelmatig artikelen over de afbraak van de bin
nenstad en het slechte beleid van wethouder van 
dun. 
de vergadering met de wethouder wordt uitvoerig 
doorgepraat. -
er worden richtlijnen voor de bespreking opgesteld. 
techniese diskussies moeten worden vermeden. 
het wijkkomite moet slechts vragen stellen omdat 
zij als belan~hebbende recht heeft on informatie. 
zij mag nooit~beslissen over zaken die de hele 
buurt aangac:m. een aantal konkrete vragen worden 
in overleg met de studenten opgesteld.~ 
dhr. van reijthoven geeft kommentaar op de uit
v2ering van de opknapbeurt in de 132. 
1 vergadering met vvethouder van dun om 6 uur 
op fidelis. 
de afspraken tussen t.h. en gemeente vraagt om 
ophelderin:f", vooral de rol van de studenten t.o.v. 
het komit4 (van dun) 
als gevolp- van de openbare vergadering wordt er 
een tweede onderzoek gedaar door o.w. in de 132. 
dhr. kreijnen zal de resultaten op 9-1-73 bekend 
maken. het eerste onderzoek ligt ter inzage. 
het buurtkomite voelt zich v:eer buiten spel gezet 
omde.t vvas afgesproken de.t alles samen met het 
buurtkomit4 bekeken zou worden. 
(zie'k 1/12/72) 
d:nr. van riemsdijk (w.h. )en dhr. stok bieden 
wethouder van dun en het korr:it4 westeinde hun 
goedkope woningenplan aan. huur f150,- p.m. 
komite westeinde wantrouwt het ulan van dhr. van 
riemsdijk. de pr.gr. bestudeert~het plan krities• 
en treed op als bemiddelaar. 
( zie journaal aur;.'72-jan.'73) 

*' op kwaliteit en op exploitatie trues. 
(zie k 7/12/72) . 
-dhr. kreijnen doet erg moeilijk over het inzien 

van het eerste onderzoek van de 132, terwijl 
de wethouder dat toegezegd heeft. kreijnen 
vindt dat het verzoek gericht moet worden aan 
de direktie van o.w. 

- dhr. buize, die de woningtoewijzing van de ge
meente grotendeels bepaalt is van mening dat 
in goedkor'e woningen meestal probleemgezinnen 
wonen, daarom plac:.tst hij voornamelijk probleem
gezi:t1.nen in goedkope woningen o.a. in de g.m. 

-er wordt uitvoerig gesproken over de alkoholis
ten in de buurt. het wi jklwmi t4 zal alleen sig
naleren en de problemen doorspelen naar het m. 
w. en andere deskundie;en. 

met van dun moet besproken \VOrden wat hij onder 
samenwerking verstaat,,ook hoe hij dat gekonkre
tiseerd ziet t.a.v. zijn ambtenaren, omdat alle 
toezeggingen op hen stuklopen. 
wijkkrant 3 wordt uitgegeven.(zie w 20/12/72) 
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aktiviteiten van de pr. gr. in de periode sept.72 -dec. 72 

bouwkunde groep: 
bodermnonsters en grondboringen,2 mete.r. 
opmeting en berekening van de grond
waterstand. 
gevelregistratie.132 
opname vocht 132. 
registratie van de overstroming aug.72 
studie vocht in baksteen en de bestrijdins 
ervan. 
besprekingen met ir. fijneman en prof. 
kamer1ing over bodeme:esteldheid, bouw
konstrukties, verzakkingen en scheurvorming. 
studies voor·een bouwtechnies onderzoeke 
direkte steun aan het wijkkomite. 

omgevingsgroep: 
studies van de omgeving 

- oefeningen in ontwerpen. 

stedebouwkundee;roep: 
inspraak in de ruimtelijke ordening 

advies van de raro 
doelstellingennota groningen 
lobbentheorie 

- registratie v.d. winkelfunktie van de 
haagdijk. 

voortgane;s[;roep: 
- participatiemodel bloemenbuurt groningen 

transvaalwijk tentoonstelling leeuwarden 
scenario 
direkte steun wijkkomite 



8/ 1/73 s-g 
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16/ 1/73 w 
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o. w. stuurt een groat pak informe.tie naar de t. h. 
het bevat een ~root deel van de gevraagde infor. 
matie. van 30/10/72. 
er zijn intussen diverse telefoontjes naar o.w. 
gegaan. steeds kregen we ecn flauw antwoord~ 
man was op vakantie of de direktie moest he't 
goedkeuren. 
(zie s-g ) 
de ontbrekende informatie werd opeevraagd. en 
deels gekregen. 
- van dun vin~ dat de gemeente niet aansprakelijk 

gesteld kan worden voor de ~aterschade. 
- de klachten in de 53 die voor de winter zouden 

zijn verholpen is namvelijks iets uitgevoerd. 
Kreijnen moet voor 19/1/73 alles gerepareerd 
hebben. 

- het tweede onderzoek in de 132 wordt aan het 
wijkkomite overhandigd. 
van dun doorkruist de diskussie met een niewNe 
gedachte. Hij wil af van het slopersimaee, 
er zijn door het ministerie nieuwe regelingen 
getroffen betreffende de herbouw van wijken, 
zodat het colle,q;e denkt aan een herbouwnlan 
voor de wijk~ Binnen 8 jaar moet de wijk gesloopt 
worden en herbouwd met betaal bare niemvbouvv 
voor de mensen uit de buurt. 
het wijkkomite zal dit idee met de buurt bespre
ken. 

- een lijst met alle toezeggingen tot nu toe ge
daan wordt aan de wethouder overhandigt. hij 
deze gezien het nieuwbouwplan niet meer van 
belang en ondertekent ze niet. 

• het plan client opgesteJi te worden samen met: 
. a.e wijk, de woningbou::Nereniginr,, de sociale 
dienst, de sociografiese dienst, het katholiek
instituut voor maatschappelijk welzijn, en 
de stedebouwkundige aclviesrac.d. 

{- zie k 10/1/73) 
het wijkkomite hespreekt het wel of niet samen
werken met de gemeente aan de hand van een praat
papier v&n jo bost. 
ze stelt dat ze wel wil samenv1erlwn aan het nieuw
bouvrplan als ze een sterke posit~.c in kan nemen, 
waarvoor het noodzakelijk is dat de hele bevol
king van de buurt achter hen staut. er wordt be
sloten hierover een enquete te houden onder de 
bewoners. 
het wijkkomit~ verklaart zich solidair met de 
bezetters van de gildev:i jk. in breda. 
het vragenformulier voor de enquete, dat is op 
gesteld door joop verstegen ( leid.er projekt cen
trum) en door een drs. v2.n het l~i.m. wordt door 
het wijkkomit~ niet goedgekeurd. 
er wordt niet in benadrukt dat het wijkkomit~ 
onder samenwerking met de gemeente iets anclers 
verstaat dan het op alle punten eens zijn met 
het nieuwbouwplan van de gemeente, zodat het 
voor de bewoners niet duidelijk zal zijn wat er 
nu precies van hen gevraagd wordt. 
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de pr.gr. schrijft het "kommentaar op het her
ziene onderzoek van openbare werken 11 als een 
nota van de t.h.e. onder varantwoordelijkheid 
van de betreffende hoogleraar, volgens afspraak 
van 21/9/72. . 
de algemene kritiek is: · 
om een zevental redenen kan het onderzoek geen 
basis zijn voor de keuze "bewoonbaarheid voor 
maximaal 5 jaar" en kan deze werkwijze geen basis 
zijn voor een keuze voor welke ingreep dan ook. 
de nota van 2/2/73 wordt thuisbezorgd bij dhr. 
kreijnen. · 
het wijkkomite neemt in de hele buurt de enquete 
af. 
vergaderi~~ tussen wijkkomite en wethouder. 
studenten van de pr.gr. nemen voor het eerst deel 
aan de vergadering. dit vanwege de aangeboden 
nota. de weth. heet iedereen van harte welkom! 
+ van dun licht zijn nieuwbouvvvoorstel toe: 

-hij heeft diverse aanbiedingen voor goed
kope nieuwbouwplannen met huren van f150,
tot f300,~ 

-hij heeft een aannemer die een stroom van 
300 woningen wil bouwen, 

-hij wil zo snel mogelijk een ;plan maken, 
praten over opknapbeurten vind hij hierdoor 
zinloos geworden. 

+ jo bost bespreelct de ui tslag van de enquete: 
-de mensen vinden samenwerken met de gemeente 
in principe alckoord. 

-ze kunnen niet 0 ja" zeggen tegen zo 1 n vaag 
nieuwbou~Noorstel. 

-de andere alternatieven mogen hierdoor niet 
vervallen. 

de mensen willen een vergelijking van: onder
houdsbeurten, renovatie, en nieuwbouw, met de 
konsekwentiGS daarvan. pas dan kunnen ze wer
kelijk kiezen. 

+ van dun~ 
renoveren kan niet dat is door den bosch al 
afgewezen.de 10 jaar beurt is al aanbesteed. 

+ over de verplichting 1/7 deel van het inkomen 
te ver~onen i.v.h.de doorstromingsbeleid van 
b&w. 
van dun: het gaat in dit geval om goedkope wo
ningen voor mensen met lage inkomens. mensen 
met hoge inkomens zullen uit de wijk moeten. 
de gemeenteraad heeft in een motie gesteld dat 
er rekening gehouden moet worden met buurtbin
ding van bewoners die meer dan 10 A 15 jaar 
in een buurt wonen, die mogen er blijven. 
wel zal de top van de mensen met de hogere in
komens er uit moeten. 
iederecn die door het woningbedrijf wordt ge
holpen is aan die norm van 1/7 gebonden. 

+ besluit: 
er wordt een werkaroep in~esteld die een nota 
moet schrijven ov~r h~t k~uzepakket voor de 
bewoners ~ opknepbeurten, renovatie, nieuwbouw-
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de werkgroep bestaat uit: 
dhr havermans hfd. bouwkunde o.w. 

voorzitter. 
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dhr. kreijnen hoofdopzichter binnenstad. 
dhr. schellekens woningbedrijf o.w."' 

voor de wijk 
jo bost opbouwwerker 
dhr. van 1eeuwen 
paul wijtvliet pr. gr. 

nadrukkelijk stelt de weth. dat de gemeente 
de bevvoners geen enkele beslissin.g op wil drin
gen, en dat elke stap gezet zal worden in over-
leg tussen gemeente en wijk. · 
over de nota van de t.h.e. maakt hij bezvvaar 
tegen blz 12 ad 1 "het is volstrekt 9nverant
woord op grand van ••• ~ de nota zal in een 
ander verband (de inP:est elde werk,c;roen?) besnro-
ken worden. ~ ._ - .. 
( zie w-g 13/2/73. en w. ~~, 20/2/7 3.) 
het wijkkomit~ bespreekt de vergadering met 
de wethouder. 
het komit~ is wantrouwend.:het'mooipraten van 
van dun betekent niet dat er iets gebeurt. 
gebeurtenissen in de maand ma2.rt in de wijk. 
weigering van de huvrverhoging van f 10,
voor de (waardeloze) opknapbeurt.door de 
bewoners van de 132. 
het wijkkomite verspreid een stencil, h~)t mee 
met het maken van nieuwe giroformulieren, en 
vraagt bemiddeling door de huuradvieskommissie 
100 bevvoners do en mee aan de weigering. 
de waning aan de achterom no.? is dichtgernet
seld door o.w. het w.k. eist van o.w.eerst over
leg voordat o.w. iets in de buurt doet. het 
ontruimen is in overeenstemming met het ont-
ruimingsschem ·van o. w. dat wel aan 
de pr. gr. is verzonden maar nooit aan het w.k. 
is bekend gemaakt. o. vv. deel t mee da t de woningen 
erg vochtig zijn en afgelegen. 
53 woningen krijgen per 1 april 6% huurverhoging. 
er is ongenoegen over het toewijzingsbeleid 
van de gemeente. veel bejaarden en alleenstaan
den worden er in de wijk geplaatst. dat zal de 
vernieuwing va.n de wijk bemoeilijl\en. 
de pr.gr. stelt dat de gemeentc aanspral'::elijk 
gesteld kan worden voor de schade t.g.v. de 
overstroming in de 132. dit op grand van art. 
1586 en 1588 van het burgerlijk wetboek. 
n.l. de verhuurder is verplicht de huurder het 

rustig genot daarvan te doen hebben, zolang 
de huur duurt. 
de verhuurder meet de huurder instarn voor 
alle gebreken van het verhuurde goed, welke 
het gebruik daarva.n verhinderen. inclien 
door die gebreken enig nadeel voor de huur
der ontstaat, is de· verhuurder gehouden 
hem deswege schadeloos te stellen. 
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de pr. gr. reidt het bouwtechnies onderzoek voor. 
de pr.gr. houdt een bouwtechnies onderzoek in 
de hele wijk. 
Het is een steekproef van 1 op 5, ongeveer 60 
woningen worden onderzocht,aan de hand van een 
symptomenlijst,waarmee de informatie \'lOrdt ver
zameld die nodig is om de formulieren van de ver
korte antrivs (bepaling van de onbewoonbaarheid 
van wonincren) in te kumJen vullen. 

-het wijkkomit6 ontdekt dat zij,wat betreft de 
aansprakeli jkhe id voor;'de wat erschade van aug. 
'72 in de 53 en de 132, door de gemeente maanden
lang aan het lijntje is gehouden. 
uit een telefoongesprek met de verzekering van 
de gemeente ( centraa1 beheer apeldoorn) bleek 
dat de gern.eente een afschrift van het advies 
van de verzekering aan de gemeente, dat voor 
het wijkkomi te bedoeld vlas maandenlang had ach
tergehouden. 
( zie w-g ) 
het edvies luidde:voor de schade van de 53 is 
de gemeente aansprakelijk, voor de schade in de 
132 niet aangezien daar sprake is van een cala
mi tei t, verrmzen werdt naar een krantenbcricht 
wa.arin stand dat er 15 mm regen nas geval1en. 

-voor cle weigering van de huurverhoging in de 132 
is de huuradviescon:missie nog niet geweest. jo 
bost stel t het wij}ckontt~ voor de hv.ur nu maar 
te betalen, want a1s vre door de huuradvieskon:mis
sie in het gelijk worden gcsteld wordt de teveel 
betaalde huur zeker terugbetanld. 
na enkele vergaderingen van de werkgroep haver
mans (1312/73) blijkt dat de wijk aar. het lijnt...: 
je wordt gehouden. 
de gemeenteambtenaren zijn nauvvelijks bereid mee 
te denken of de noodzakelijke gegevens aan te 
dragen. de vert egenwoordigers van de v:i jk dreigen 
het gesprek te staken, dhr. schellekens wordt 
erb~j geha2Jd en lijmt de zaak. paul wijtvliet 
zal een werkvoorstel mal;:en dat de vol.r:ende ver
gadering besproken wordt. het wijkkomit~ is nog 
hoogui t ~en keer be reid zoa.ls nu overleg te voeren. 
bij het wijkkomite lwr:1en veel aa:1vra,~en binnen 
van bev.'oners die binnen de wijk willen verhuizen. 
tijdens een stortbui lopen de woningen aan de 
c;ravenstraat en de wassenae.rstraat weer onder 
water. 
de overstroming verloopt hetzelfde als die van 
aug. 72. de experts van het expertisebureau die 
de volgende dag de schade van aug. 72 in de 53 
op wilden nemen kunnen rneteen de schade in de 132 
opnemen. Het wi j1'::komi te st el t de geme cnt e aanspr·a
ke1ijk. 
maandelijkse vergadering tafusen het wijkkomit6 
en wethouder van dun. 
in verband met de werkzaamheden van de werkgroep 
havermans is deze vergadering de la<?_tste maHnden 
niet gehouden. de V!ethouder doorl'::ruist de verga:
dering weer met een nieuw voorstel voor een nieuw-
bouwplHn. ( 200 goedkope .wo~i-~gen van de kin~e~bij
slagregeling met extra-lndlvlduele-huursubsldle) 
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·waterschade 132 aug. 72 en mei 73. 
o.w. heeft naar techniese oplossingen gezocht. 
alleen het waken van een soort polder met een 
aparte bemaling door een pomp met grote capa
citeit is afdoende, maar dat zal ~ f300.000,
gaan kosten. hl}:w vindt dat kapitaalvernietiging 
en doet verder niets aan de overstroming.hlleen 
in het kader van de voorbereiding van een nieuw
bomvplan voor de hele wijk val t er over aanspra
kelijkheid van de gemeente te praten., van dun 
vind het niet gewenst dat de wij~ een proces 
aan gaat spannen tegen de gemeente. 
jo bost vermeld hd; ongenoegen van het wijkkomite 
over het toewijzingsbeleid van het woningbedrijf. 
dhr. schellekens zal dat met jo bost bespreken. 
het wijkkomite vraagt overleg over de opknap
beurt in de 155. zij wil inzat:e in de opnamestaat 
dhr. havermans antwoordt dat de opname dateert 
uit 1970 en dat die nu niet meer van belang is 
omdat er veel is veranderd en dat de aanbeste
ding binnenkort plaatsvind. (????) 
herbouwplan voor de wijk. 
van dun vertelt dat hij van het rijk 200 waning
en met extra subsidie heeft gekregen voor men
sen met inkomens van f9000,- tot f13.000,- en 
met een huur van f107,- tot f149,- die in de 
jaren '73 t/m '75 gebouwd moeten worden. hij 
wil die woningen in deg.m. zetten. De wijk wordt 
e;evraagd zich voor of tegen deze nieuwbouw uit 
te spreken. hij wil in juni het antwoord. 
( zie wijkkrant en .ministeriele cirkulaire l\1G 

) 
29/ 5/73 w-o dhr. lanser benadert het wijkkomite en zegt over

stromingen in de 132 in de toekomst te kunnen 
voorkomen door de riolering met zijn hop:edruk
plunjepomp schoon te spuiten. een gesprek met 
dhr. lansen over de overstroming en een bezoek 
aan een overstroomde wijk in gorkum waar dhr. 
lansen de riolerimng aan het schoon spuiten was, 
gevolgd door een gesprek met een opzichter van 
o.w. in gorkum 1everde het inzicht op dat het 
geen oplossin,c· was voor de overstroming in de g.mo.· 

5/6/ 73 w-g het wijkkomi te heeft de vverkgroep havermans ge
schreven dat zij de huidige gang van zaken niet 
meer neemt en dat zij het overleg af zal breken 
wanneer zij de opnamestaat er het bestek van de 
155 niet krijp:t. 
bij de aanvancr van de vergadering worden de op
namestae.t en het bestek aan het wijkko~ni te over
handigd. 

12/ 6/7 3 w-o de huuradviekomr:lissie heeft een onderzoek p:edean 
in enkele woningen van de 132, er is een vergaring 
geweest met-dE huuradvieskommis e de gemeente en 
het v1i jkkomi tc. besloten is de huur van de woning·
en te verla.gen. 
( zie w 12/6/73.) 
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wijkkomit~, jo bost en studenten van de t.h.e. 
zijn op vakantie. 
vergadering van de v-rerkgroe:p havermans met de 
provinciale direktie volkshuisvesting en bouw
nijverheid te den bosch. 
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aangezien de gesprekken in de werkgroe:p over 
renovatie steeds vastliepen op uitApraken als: 
11 den bosch heeft het afJJ:ekeurd" is besloten de 
mogelijkheid van renovatie met de direktie zelf 
te bespreken. de belangrijkste efusen van de di
rectie zi jn£ het karkas :moet bouwtechnies j_n orcle 
zi jn ,vocht is niet te bestrijden .. en na de ingreep 
moet de waning nagenoeg voldoen aan voorschrif
ten en wenken 1 65. 
beslotcn wordt~ dat dhr. kreijnen voor een d-type 
•tvoning een renovatieontwerp en begroting zal rna
ken. 
(zie o / 8/73) 
maandeli jkse vergadering ttlSsen w. k. en wethouder 
van dun. 
- de watersche.de in de 132 van. mei 7 3 word t ui t

betaald. 
- het renovatieontwerp en de begroting worden 

aan het·w.k. overhandigd. van dun vindt f44.100,
veel te duur voor een renovatie. 

- van dun deeJ.t mee dat o.w. een schets heeft 
gemaakt voor nieuwbouvv vnn 40 woningen op een 
open terrein tussen de nieuwe huizen en de lange 
gampelstraat. 
dhr. van akkerveeken licht het principe toe 
van eerst bouwen en dan breken. 

- studentnn van de t.h.e. wijzen het idee van 
totale nieuwbouw af en verdedigen het idee 
behoud van de bestaB.nde bebouwing wat behouden 
kan worden en pas de nieuwbouw daarbij aan. 
van dun wil opschieten met de plannen. de wijk 
rnoet de alternatieven maar op een rij zetten 
en de bewoners ueilen. o.w. zal de noodzakelijke 
gegevens verstrekken en htlt antwoord wil hij 
1 november hebben. 



aktiviteiten van de pr. gr. in de periode jan.'73- sept'73 

deelname aan de werkgrocp haverrnans 
bijwoncn van alle vergaderingen met de wethouder 
rioleringsberekening 
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voorbereiden organiseren enuitvoeren van het bouwtcchnies 
onderzoek. 
uitwcrken van het bouwtechnies onderzoek. 
ondcrzoek e;. I"l. aJ.s wooneiland .. 
studie van de ekonomiese aspekten van rehabilitatie. 
studie van de juridiese aspekten van stadsvernieuwing. 

deelname aan f1000,- boycot, bezetting, ourichting van 
peperclip en de themagroep stadsvernieuwing van peperclip. 
deelname aan de opzet van de werkgroep ·stadsvernieuvJing 
deelname aan de benoemine;scie voor een hoogleraar stads
vernieuwing. 
verkennende reizen voor de instel1ing van een afstudecr
conunissie. na . .ar gronine:en en leeuwar-den. 
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dhr. van beckhoven v.d. afdeling stadsontwikke
ling deel t telefonies mee dat de v,raterschade 
in de 132 van 3/5/73 wordt uitbetaald (besluit 
b&w) • 
o.w. stuurt de bewoners van de 155 een brief 
vo.~E.arin de 10 jaar beurt wordt aangekondigd. 
de aanbesteding heeft plaatsgevonden (fase7 ?) 
jo bost belt wethouder van dun:"dat de aanbe
steding geen invloed mag hebben op·de onder
handelingen en a.e al ternatieven wa,artussen door 
de bewoners gekozen kan vvorden. van dun zegt dat 
toe. 
een kredietsaanvraag voor de 10 jaar beurt van 
de 155 V~!Ord t a:.::cn de agenda van de raadsvergadering 
op 11 oktober toegevoegd. 
jo best en vincent bezoeken de openbare commissie
vergadering en verdedigen het standpunt van de 
wijk. 2 commissieleden zijn voor en 2 tegen. 
de kredietsaanvraag voor de 10 je,ar beurt in de 
155 wordt van de agenda afgevoerd. 
dhr. van leeuwen (w.k,.) en de studenten van de 
pr.gr. hebben sa.men een al ternatief. renovatie
ontrrerp met begroting ge:maakt. zi j komen ui t op 
f30.000,-. 
het alternatief was vercelijkbaar gemaakt met 
het plan V8.n de gemeent e. beiden 1varen van het 
d-type. het gemeenteplan way duur geworden omdat 
zij voorschriften en wenken 65 strikt toe had gepast 
voor 4 verblj.jfseenheden. de trap was verplaatst, 
een grot e douche kV'ta1:~ boven, alle scheidingmvan
den boven waren verplaatst en in baksteen uitge
voerd, waardoor beneden een stalen balk van voor 
tot achter gelet>·d moest worden. deze kv1a.m boven 
de raamkozi jnen ui t zodat ool[ daar steunbalken 
moesten worden aangelegd. 
het aJ:t ernatiefplan was goedkoop gehouden: de douche 
beneden, de trap laten staan, de indeling boven 
~J~raar nodig wijzigen maa,r met gopsplaat-scheidincs
wanden zodat geen extra draafkonstruktie nodig 
was. de prijs werd door dhr. van leeuwen bepaald 
in overleg met een aarnemer. 
hct \N.k. ontvangt een brief van de gemeente.,over 
de huurverhoginc van de 132. 
de minister heeft tegen het advies van de huur
aclvieskommissie in besloten dat de gemeente toch 
de f10,- huurverhoe:ing mae vrar;en. het w.k. wil 
er geen rechtzaak van maken maar zal wel kontakt 
opnemen met mevr. van nes (d'66) het kantongerecht 
en de wetswinkel. 
de pr.e.;r. masJd een rv'erkschema waarmee de keuze 
van de bewoners tussen haalbare alternatieven 

~~m g:~~~:~ ~~~r~:r!!~j{groep havermans over de 
alternatieve renovatie. 
kreijnen vindt de stelposten te laag. de douche 
moet boven, een gangetje naar de douche van 60 em 
is niet toegestaan, er moeten 3 slaapkamers boven. 
jan jansen geeft toe dat de prijs wel ongeveer 
f 5000,- hoger zal uitkomen. 
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dhr. van leeuwen stelt een paar dagen later dat 
de kritiek slechts on dingen slaat die 
die geen grate invlo~d hebben op de t\jtale prijs. 
na navraee; bij de aannemer stelt hij:" ik hand.-
haaf mijn ~rijs~ . 
dhr. kre i jnen zal e en afsprac:.k maken met de; prov. 
direktie in den bosch om met hen de beide reno
vatieplannen door te praten. 
jo bost schrijft een evaluatie van het wijkkomite 
gerardus majella. 

-het wijkkomite evalueert een jaar werken. 
negatieve ervaringen: 
- het heeft weinig opgeleverd 
- je mag met ze rond de tafel zitten, er wordt 

wel g.epra2.t, manr ze doen toch waar ze zelf 
zin in hebben. 

positieve ervaringen: 
in het begin v;raren we groentjes, we waren bang. 
we durven nu vee1 meer van ons af te bijten. 

- als we de gemeente bellen als lid van het wijk
komite krijgen we veel meer gedaan dan de be
woners .. 

jo bost: 
beslissingen die de gemeente al lang over de wijk 
genom en had en waar jaren a2,n gev:erkt is, wilde 
het wijkkomite veranderen. Dat is niet gelukt. 
wij moesten de gemeente het tegendeel bewijzen 
en da.ar hadden we niet de middellen voor. we 
moesten eerst de nodige informatie verzamelen 
voordat we goed aan de slag konden. we zijn nu 
pas op het punt dat 'Ne hen ingehaald hebben. 
de zaken waar we meteen aan konden werken hebben 
wel resultaet opgeleverd b.v.: 

- wat~erschade 132 en 53 
- herstel van de gebreken in de 53. 

dus: je kunt pas met de gemeonte samemverken als 
j e beschild over dezelfde informatie. 

ervaringen van de leden van het wijkkomite t.o. 
v. de overige bewoners: de bewoners verlangen 
het onmogelijke van je, dat kun je gewoon niet 
oplossen en wij krijgen dan de schuld. 
daarom moet het wijkkomite goed aan ae bewoners 
duidelijk maken wat ze doet b.v. d.m.v. een c:oed 
verzorgde en leesbare wijkkrant en muurkranten. 

- de bewoners ve,n de 132 hebben van de gemeente 
een dreigbrief ontvangen. 
als zij de huurverhoging niet betalen zal de 
deur\'V8.arder komen. jo vindt dat ze maar moeten betaler 

- voor de 155 wil het w.k. eerst het gesprek met 
den bosch over de renovatieplanner>_ afy.rachten 
voordat de bewoners gepeilt mogen worden. 

de pr.gr. houdt aJs proef een eerste behoeften
peiling bij 5 bew6ners van het d-type uit de 155 
de gesprekken lopen een beetje moeilijk. het 
blijkt niet goed mogelijk alle alternatieven en 
alle konsekwenties goed te bespreken. 
( zie o ) 
wat betreft de huurweie;eringsaktie van de 132 
stelt de wetdwinkel: je had nooit moeten betalen, 
je kunt een proef-proces aans,pannen, voor een 
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bewoner kun je een akte van onvermogen aanvragen 
om een advokaat pro deo te krijgen. 

- de provinciale direktie heeft laten weten dat 
zij pas een gesprek wil voeren over de renovatie
~oorstellen nadat b~w besloten heeft renovatie-
plannen voor de 155 te wil1en maken. · 
het wijkkomite gaat akkoord met de straatgroep
avonden zoals die door de pr.gr. en jo bost 
zijn voorgesteld. 

de straatgroepavonden worden gehouden. 
ze worden red eli jk bezocht + 20 bevroners l:::omen 
het blijkt dat vooral het schema met de keuze
mogelijkheden goed werkt. de meeste bewoners zijn 
enthousiast voor renovatie. enkele bewoners melden 
zich aan voor het wijkkomite. 
- de geplande vergadering met de wethouder op 

20 nov. is verschoven nae.r 27 nov. vanwege 
het tijdstip van de vergadering. het is nu om 
17.00 uur. 

- het w.k. besluit de schernR's en een enquete 
onder alle bewoners van de 155 te verspreiden 
en zelf weer op te halen.en tevens gesprekken 
te voeren met alle bewoners over de 
keuzemogelijkheden 

verwerking van de enquote 
voorbespreking met het wijkkomite van de verga
dering met de wethouder. 
vergadering met wethouder van dun op het gemeen
tehuis. 
de pr. gr. maakt van de verfradering een bandopname 
en een videoopname. 
jo bast besureekt de tabel met enquete antwoordon. 
de wethouder zal het standpunt ven de wijk rr:et.~
nemen naar de verg<:ulering ve,n h~cw. de volgorde 
van werken is volgens he~: eerst cen uitspraak 
van de wijk dan overleg met b&w dan informatie 
van de wi~k over het standuunt van b&w en 
dae,rna ev~ntueel naar den bosch. 
Hi j vind+. renov.9.tie echter wel te duur of het nu 
f44.100,- of f30.000,- gaat kosten. 
( zie volledige tekst w-g 27/11/73) 
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I. Het thcorct1sch participaticmodel voor woning- en but.:rtverbetering 

Het is van belang ecrst theoretisch een bepaald model te ontwikkelen 
voor participatic van bewoners bij woning- en buurtvcrbetering en daar
na na tc gaan of d~t model in een praktische situatie toepasbaar is. 
Hierondcr volgt hct theoretisch model. 
Allereerst moeten we weten wat participatie wel is (we geven de voorkeur 
aan het begrip "participatie'' boven "inspraak"). ~:~:,alj;iciEat~~:is het 
door betrokkencn - beleidsvoerende instanties, bewoners en niet-bewo
ners - wederzijds uitoefenen van invloed om te komcn tot een gezamenlijk 
plannen, ontwerpen, ondcrhandelen, besluiten en uitvoeren van een - i.e. 
stadsvernieuwende- ingreep. De vraag is: hoe doen we dat en welke fasen 
h.-unnen we onderscheiden? 

a. Onderzoek. Voordat van een vernieuwende ingreep sprake is moet er eerst 
onderzoek plaatsvinden, en wel naar de meer technische elementen, zoals 
de woningen, de straat- en wijkvoorzieningen, naar de sociale elementen 
zoals bevolkingssamenstelling, de wensen t,a.v, voorzieningen e.d., en 
naar de funktie van een buurt of wijk in het grotere geheel. 

b. Vasts telling van de a@-rsL;.:an""'c1e __ t?,t:-'lQ.s_y_erni.e~\":ES!l).d~. ingreeR. Op grond van 
het onderzoek (zie a) zal een keuze gemaakt moeten worden tussen 
- algehele vernieuwing: bull-dozeren en volledige herinrichting van een 

buurt of wijk 
selektieve vernieuwing: procesmatige aanpassing en vernieuwing van een . 
buurt of wijk 

- provisorisch oplmappen: kleine verbeteringen om een wijk of buurt 
leefbaar te houden. 

c, De_~_p_etrokken_partije!) bij een stadsvernieuwende ingreep. Als we de aard 
van de stadsvernieuwende ingrcep kennen, h-unnen we nader bezien tussen 
wie participatie tot stand moet komen. Uiteraard is in de twee voorgaan
de fasen ook al sprake van participatie; onder ~ is bijv. een onderzoek 
begrepcn naar de mening van de bewoners over een stadsvernieuwende in
greep. De participatie kan nu echter veel gerichter plaatsvinden. Deze 
moet plaatsvinden tussen enerzijds de beleidsvoerende instantie en an
derzijds degenen die de gevolgen van het beleid zullen ondervinden: de 
belanghebbender:, zowel bewoners als niet-bewonerso Ook niet-bewoners; 
een huureigenaar bijv. die zelf buiten de buurt woont, kan zeker belang 
hebben bij een plan voor woningverbetering. 

d. !?9 m'!c:.l1t?P9.S.J.tJes .. van de betrokken partijen bij een stadsvernieuwende 
ingreep. iUs we hebben gezien wie de betrokken partijen zijn, bijv. een 
woningbouwvereniging enerzijds en haar huurders anderzijds, is het nood
zakelijk na te gaan hoe de machtsposities van die beiden eruit zien. 

.-

Dat kan sterk verschillend z~_jn, Een beleidsvoerende instantie bijv. de 
genoemde woningbouwvercniging heeft vaak macht, gebaseerd op wettig ge
zag ~n de mogelijkheid iets af te dwingen ~n deskundigheid. Heel vaak 
kunnen bewoners deze middelen niet gebruiken en hebben daarom zeer wei
nig macht. De beleidsvoerende instantie heeft tengevolge daarvan veel 
invloed op de belanghebbenden. Van effel~tieve participatie kan in deze 
situatie nauwelijks ~:prake zijn. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is 
dat de belanghebbenden zelf over meer macht beschikken. Drie ontwikke
b!;nf$~St~~ia zijn ten aanzien hiervan te onderscheiden: 
1. de be·,·:oners (als belanghebbenden) zijn zich nauwelijl~s be\vust van de 

op handen ziJnde vernieuwing van hun woningen; er vindt geen lmordi
natie t.a.v. hun belangen plaats. 

2. de bewoners zijn zich wel bcwust van de op handcn zijnde ingreep; er 
zijn ook wel wat aktiegrocpjes e.d. aan het werk, maar de lmow-how 
ontbreekt om wcrl~elijk effcktief voor de belangen van de bewoners op 
te komen. 

3. de bewoncrs hebben zich verenigd in cen buurt- of wijkkomit~ dat. vol
waardig als gespre.kspartner van de beleidsvoerende instantics kan op
treden. 

,, '1' 
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e. Eet k(;'o::.·c!~nGr~ad .!Yf:_~<0,~~t:::·•Jm. Al:.:: d::iJ.;;:lijk is gE>'.'.'G!':.ir:m !"oe de me.c:tts
posi ties van dR ve!·.:::eh.i:.lC"::de pa!'~.: i -~e:J .::~r t:.i. :z.i. 3:1, zu:.. op l:l;o~sis h.:'.o:rvc:.n 
gest::-ee:!.' d rr,oet.f>n w ').'..'(~,~:1 naa:c een <->3kL~::· ~~-.·e:::w:.c:l'::. De ,yr~ ~·£ c~ :!. l-'.enc!.e ki'ach
te::l en bc 1.rcmgen d:'.e .i.n e.:n bt:.'..~.!.·t o:: wij:~ vu!: bela:c'!g ::;ijJl,. !:!O<.':.!ten g~b·Jn

deld wo1·dcn, waar:Jij een soor·t !m3:-dine~·e~1d wer!.:cePtr:lrr. c::s centrc.al 

f. 

punt gaa'!:: ftmgeren, 1>i.t lwl:i~:tEnc.t·end \:e:·1;ccn~::-u'Jl zal namens de buurt of 
wijk moctcn optreden tegenover de belei~svoare:1de in~tc.nties. Op deze 
wijze ku::.cnen alle bc:::.angen die hij een stc.clsve:~!1ieuwer:d·3· ing.::eep gemoeid 
zijn, tot hun recht komen. Een belang.!?:!.j~m voo::.·y;aa::c:G i.3 wel etu vol
st.!.'ekte openheid naar de buurt of wijk toe. Daa::.·om moe t: het l:oordinerend 
we.!.'kcent:'um ook in de betrokken b1r1rt of ·,vijl~ gehuis7est zijn. In het 
bestuur van het werkc:entrum moet e:;::1 goec:e cloo.!.'stro:n:!.ng gega:ca!ldecrd zijn, 
vooral in de beginpe:.·iode. 
In een later stadium is het mogel ~k d~t oo~ de beleidsvoerecde instan
ties in het koordinercmd we!'l{;ccnt::?um zij!l ve:;:·tl'::!ge:1\Voordigd, ::eclat een 
stuk gedccentraliseerde beleidS1.'00l'i!lg van de ge::lE:e~telijke o•;e:::heid 
vlak b:;.j de be-.voncrs kail pl'"-atsvinden. il1":'n kan ool{ spre!>:en van een re
novatieburebu waarbij heleidsvoer2nde instactias en bewoners bij de voor
bereiding, besluin·orming en uitvoering van stadsvernieuv:ende aktivi-
tei ten zijn betro!<;:ke:-t. 

Het koordi-
nerend n we::.·:\:'.VlJZe aan moctea passcn aa:-t het 
stadsgebied waarin het zich moet ontplooien, In de bircnensta_~ rr:eet het 
werkcentrum rel~ening houden mot het feit dat als bel:~!lg:hebbe!ldca bij 
een stadsve3.~nieuwende ingreep naast be-Noners ook vertege::J.woordigers van 
winkel iers verenigingen, banken, handels ve:::eni gingen e. d. zullen optre
den. De belangen van de bewoners zullen dan goed in het oog gehollden 
moe ten worden. Het W<:!rkcentrum in aan de bi:1nenstad zende ken 
moet rekening houden met het spa:mingsveld dat ontstaat: a1s de ekspan
sie va:1 de binnenstad stuit op de oude v:oanwijkea die zicl1 mec::•s:al rond
om deze binnenstad bcvinden. In deze si tuat!e is het ·,·oor het Wt::r!\:con
trum moeilijk tot eer:. gcmeenschappelijke plcmni::1g te komen, De konse
kwentie hiervan Jr.an zijn dat de beleidsvoerende insta:11;i.e3 ec::.·der ge
neigd zullen zijn met ee!l vrtj ui~gewe:::kt plan te l:orne::1. E:ct wc:;~;:CG!Lt::..'um 

in vorder •;an de binr:.enstad ::en -ki:n s::elle;: tot 
een gekoo:::dinee:cde planning v;;-.n aktY.vit.::;iten. lmme::.1, omdc:.t men Yoo:::r:.ame
lijk te malw!l hee:ft rr:et belangh3bbenc~en als be·::o::-.~~::s. J:e-:; gc::Je~.l::::::1appe

lijk belangengebied is gro'!:er dan in de twee ·,oorgaz:.a~~G sitna.t:'.o.;, 
g. De ·Jan het kocrc:inerend w?rkco:-tt::·..:'Tl i!l t.c::_!__F...:_'lrt:Lci~F)-~----'--·--

i~stantie e~ Le~o~0rs 

zijn versch5.llende Jl~~us te or.rl::::rsd~Giden, i!"1 volgord;;l: 
1. informatie ve::.·st:;-e:;:ken door de b~le::C:svoer'3!1de i:1sta~1tie s.P..:t de be

woners. 
2. konsultatiA, ~<t!.le,?_ vragen doo1· di? beleids-.-o3::ende _i_astar:t:'..::> 2.a:1 de 

bewoners. 
3, onderhandeli!'lg, 
4. deelhebSen--aan de bel~irtsbcpa::.~.c1g e:1 1Jes::aitvo;·:ui:lg. 
5. gemeenschappeJ.ijke planning. 

16. delegatie van ee:1 decl van de planaiug. 
17. i:1itiatief tot de plam~en e:1 toezicht op cle u.it"·oo::::'.!lg ern'.:-:. ~-n han-
j den van het koord~_nc:::-end wer1~ce;:.t:-.·um. 

Het is duidelijk dat voor het dtJ•'):::lope~1 •,;an cl.eze ni·;e:'!'.W vnn p~!··tici;x::.-

:tie een ko<t::-dine~·.;;!ld werkcent:::-um een esse:~<.;i!Jle ro.J. Vt>!"J:.t~.t. E.-;n voo:-
beeld: B. en W. wi:'-len wetcn wJ.t de bev.·c::->ers ovG:' C'o·:l c.:!ntn:: \·w:')etc~::ir.

gen in de bue1rt den::~c;n. E~)n be,u·ing wu-;.·~t bcJc2;cl, Ec:1t0:;.· B. e;I W. ho.;:en 
niets and<?::·s dan inci·;iduele .~ilac!1t.un 7a;:1 i:Jd~vi~:u,o•.'.o l.J<'•·;c,r.~:.:s 2~1 dr:.a:r
me'? ber~i kt mAn n:'.cts. De oo:t·;:.:?.<::k l'> . .i0rv.:m ,is dc.t ct•n stn:;: o~·gQ::.:.~·::l'::Ic i;-, 

de bu· .. trt ontb3.·cckt, waa:::·door ook e•~n stan:l.~:·.ll~tht~!·<'.l.L:lg n~•l d0 !"•-'\''one.:.·s 
niet mogelijk is, Dat is pa.s mogcli~:{ als er ecn bu1.·1:- cf v:!.j:c:wm:'.t6 

'b 
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is gevormd (het dcrdc stadium, zic punt d), gesteund door een kot>rdine
rend werkccntrum, Participatic-niveau 3, onderhandeling, is helemaal 
pas mogclijk als hct kot>rdinerend wcrkcentrum er is, evenals alle vol
gende niveaus, Kortom: het slagen van het participatie-proccs is afhan
kelijk van de mate van bewustzijn, interesse en organisatie van de be
woners. 
In de bovengenoemde punten (a - g) is een voorlopige, theoretische op
lossing gegeven voor de participatie:-problemen bij een stadsvernieuwende 
ingreep, Uiteraard is toetsing aan de praktijk noodzakelijk, Een moge
lijkheid daartoe werd geboden in de Bloemenbuurt in Groningen. Een vol
ledigc toetsing van het model was niet mogelijk, omdat dergelijke pro
cessen wel een paar jaar vragen. Verslag te doen van de eerste aanzet 
leek toch van belang. 

. '·r 
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3. Samenvatting 

. · 

1. In het participatieproces zijn zeven niveaus te onderscheiden, die 
in elkaar overlopen en van elkaar te onderscheiden maar niet te 
scheiden zijn. 

2. Dit participatieproces speelt zich af in een interaktie tussen be
leidsvoerende instantie en belanghebbenden. 

3. De belanghebbenden kunnen zich in drie te onderscheiden ontwikke
lingsstadia bevinden, wat konseffiventies heeft voor de machtsverde
ling in het proces. 

4. De samenstelling van de actor belanghebbenden wordt in grote mate 
bepaald door het type stadsgebied waarin de ingreep wenselijk wordt 
geacht. 

5. Het is van vitaal belang voor het verloop van het participatiepro
ces om te onderkennen in welke situatie de actors verkeren en welke 
middelen in welke situatie gebruikt moeten worden om een partici
patieproces effektief te doorlopen. 

6. Effektieve middelen kunnen aangeduid worden als die middelen, welke 
de belanghebbenden in de richting van stadium II! stuwen, en de 
beide actors verder brengen op de niveau-lijn van het proces. 

Schematische weergave van het participatiemodel: 

Beleidsv. inst. 

Bewoners 

rondom 
binnenstad 

stadsgebieden . 

Niet-bewoners .. J 

binnenstad 

8 
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I ~artici"':)Cl'cie: Z
'"' "'-"" 

(b) voor b zie "4 IX 

':.;lz . L~ T 
J. . 

(c) II de ~etrokken partijen (actors) 

•L ~~leidsvoerend e en beleidsadviseren~e instanties : 
1 i3 . & \/ . 

3 -~~eneentelil~l:::e die11ste:: 
Li- parti~cJ.li ·:: =-e aC:.vi e r;":y:.,creou~ 

3 ~0langhe~~enden (de~e~en die de r cvolgen va~ het ~e 

leid zullen o~dcrvinde~ ) : 

. 
. . · 

r 

3"1 ~e\·:oners: '1 '.:i',r..lrciers 

a ekono~ies ~clan[hebbenden : 

r ··o~"'·[-el··-r>n">-rAr ;:~·p 
. '"J .. l. ...1..- . . ~.J ..., ..... c;..... ~ ....... ' _.... l ...... 

'J ~~st~urlijk belanghejbe~den: 

"' l~- r:~·~e c ~ t ~ :)'2 [:. t ·J.ren 
'") n-, ,f- ,··1~ ; ··.,.., ,-1 ~ er-:-+-n ···· 

Q _ . • .I \./ '-· -t.. . . .. \..- -· ; ...... } \.J'-'--

c ideolocies belanghcbbenie~: 

1 politie~e ~artijen 

3 ':.::-a~:er::.; 

i~ 

LL -~·TC' -~ e ':t ,-roc~:-en vo=r:~ s ·tu~ .. en te.:; . 

d overic e 'Jela: ~r:;'::..e8'JcnC.en : 

4 arts 

5 onderwijs~ensen . 



( d) - J... ...... 

(d) 

Jo 

.. 

d0 ~~chts~osities zijn afhn~keli~k va~ : 

~ ~1et 

. -v cl ·:·: c'" ~2 ~).A-an:~('~: . 

1·rord t 

r.· de :~1 :>.te va:-: doorzichti r··:~c::id ve.:·: c,e be~·ro ': '. en 1 .• _-.~lo.n---------

~ t/~ 5 ho~~c~ sterk ver~and ~et elkaar . zic IV V en VI . 
G rlOudt ver::,ar:.d ::-:et VI::. en VIII . 

een stac,.svernieu'.·;e:-:.d.c i!:lL:ree:~ • 
.., . n:r .. n·relij 1-::s b·:::,·r..lst ·var. de iYifTee:; e!l de cevolce-:1 

ervs.n.i s een kodrdi~atie van ~~div~daele ~elanse~. 
') ,;el 'Je1·mst v!.:.n d.e op h01nden zijr.de ingreep . 

be ls.!"'.fengroeTJcrint;en a~tier,roe] .j e s en/ of c einE;ti-

k~ow how ontbreekt n . b . t .: 

orca~iscren van ef~ektieue kodrdinatie van 

k::-achten . 
de ~an~ier waaroo de beleidsvoerends instanties 

':)ci:B.derd die:!"lt te worden . 
7. -'l • • r'l • • {' •• ,_,_ • t, ..:1 t .. 
:_.! zo~..la; ·.lf'" vere!1l f':,~ J..:n.. t:Y.~urt- o ... WlJ .u~o::n e u.a ZlJ 

als volwnardic e r es7rekspartner van d~ ~eleidsvoe

rende instantics kannen gaan optreden . 
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VI invlO'ed berust op :r:Clcht. 
de nachtsposities worden.bepaald door de machtsbronnen 
Vl<'ar gebruik van cer::anJ:t kan worden. 
de ont\·:iki~elinn va.YJ cle r.w.chtsbronnen zal toenemen nnar
r;ate het ont?:il:'keli:ngsstad.i.um van belaJ1r~ebbenden en 
\'Ierkcen trur; zic h r.:eer nan.r een kod::::-dine~end n i ve.:.u 
on tw H:~·:e len. 

't ' r-:~c ~ s ~ronnen (bij ont~ikkelingsstadium III ) 

met ee11 koC1=dinerend werkcentrum) 

:r::.ac ~; t 

bel.be?: op wettig gezac cebaseerde macht. 

c;ro~1dwe t. 

vet o~ de ruimtelijke ordeninc. 

f~enee11 tewet. 

advies van de r van advies voor de 

ruiiJtelij ord e:ning. 

ordenin~, bez~aar-

schriften en beroe rrocedures ( ':ebben 

peen effe~:t) 

i~dien het koc;rdinerend ce:ntrum represen-

ta tie f en soc i aal c..:.a.::vac:rrd baar is voor 

alle belanghebbenden. 

':et centrum km1 wettig re zag k:-ij n vel

gens de ruilverkaveline~wet en de bevoegd-

heden die wijkraden in diverse iteden 

reeds hebben • 
• 

2 .;na_g ht __ 02 ie "~s __ a_:: ~e _ d;;:: i!}_g~n-

bel.bep: het kunnen toe f>en vm1 wettlir,e sankties. 

belan .: het verr.1o n C:wint:;ende taktieken roucces-

vel te 

1nsc 

teren. 
l . e_lng "'.f 8J1 cle pers. 

insc halcel int; Vall ge r-:een te::'aadsleden. 

protest(:e::-:instraties, huuraJ~tier~. 

k6mnlete tecenwe nc. 

·bel. bep:overheidsdiensten ~artikuliere a~viesbu

reau ''s 

belan .1: deskundicen die werken voor de belangheb-

benr'ien • 

• 'Iet verso;::;-e!1 or1 zelf of met ·::;etulp v2.11 

derden 'estaande ~:-;.rmen op hun J.:onnekv;en-

ties door te lichten of een plan te lan-

ceren. 



(f) 

(g) 

,· 

4 £lB.£h_f ge __ e.£r£ QJJ_i£e~tlJ1.kE:t1.e_m~t_lfi.£ers..!. 
bel. :)ep: !Jersoonlijke eigenscha.::;pen van burge

meester of wethouder. 

b::l~l~l .. de vertecerrfloordi rD die werken in 

bet centrum onderhouden eer; dr'.n..dwerke-

l .. , l t' + . 't . . + .. l;:-::e re~ale r:Je.., t:.lU1 acn erDa.r:,nev Zl,Jn 

opi~ieleidcrs t.n.v. stadsvernieuwinc ann 

~ie inlichtingen en ndviezen worden ge-

d. 

Vl I de he la::~bend2n in de ver~oc!:lllcnde s tad or~e bieden 

1 cie binnenstc3t1 

12. 

zie ";:- f blz. 5 (projektversl binnenstad breda) 

2 n de ken urbro 

s 1 de binnenstad. 

zie "4 II B 

f'r v;:~n de binnenstad v:o omv i 1 ke:r; • ___ .u...:; __ 

zie n4 II :3 

YIIJ: de rive 

zie n2 g blz 5 
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IX 

B. Do nard van de verbetcringsprogrnmma's bij stadsvernieuwirig_ 
Alvorens nu eon participatiemodol bij stadsvornieuwing to schetson, lijkt 
hot juist eorst nuder op do aard van de verbeteringsprogramma•s bij stads
vernicuwing in tc gaau, zodnt hot kader .::uidolijk wordt ten aanzien waar
van de participatioproccsson zich afspclen. 
Eon vcrantwoorde stadsvcrnieuwcnde ingrcop zal mocten stoclen op een on
dorzoek naur de volgendo olomontcn: 

I. Elemcntcn van ruimtolijk substraat: 
" - woningcn, zowol woon- als bouwtechnisch 
l(~ straatvoorzioningon 
t -- wijkvoorzioningon 

t 
de tw~o laatstgonoemde bepalon samen de externo woonomstan
dighodcn. 

Anal e-elemonten voor de woonomstandighedcn zijn: 
- ondcrhoudstoestand van de straten 

· ~ - tocstand van do binncnterroincn 

~ - kwaliteit van hot vorzorgingsniveau 
nder hot verzorgingsniveau worden bcgrepen: de sociaal-kulturele 

~ oorziening;n, de modisch-hygi~nischo voorzieningen, do rekreatieve 
voorzioningcn, hot openbaar vervoor en de voorzieningen voor het be
vrcdigcn van de dagelijksc levensbchoeftan. 

II. Socinlo clementon: 
~ de bevolldngssarnonstelling 
- hot aspirntic-niveau van de bevolking 
- de migratic-proccssen die zich in hot stadsgebied afspelen, ~, n 

de be loving van de technische elementen (voorl<ieningcn) ~ ~ 

III, Elementen van stadsstruktuur: 
Welke funktie vcrvult of moot de betreffendo buurt of wijk gaan ver
vullon binnen hot stadsgebied als geheel, { ~...,..\,.,V,.."~) 

Door analyse van de clementon onder I, II on III kan men komen tot 
het opstellon van IU\Q.C_J;_~!.l~~ die zowel de diagnose van de 
huidigo situatie als eon mogclijke ontwikkelingslijn van doze situ
ntie aangovon. 
Van Thijn c.s. (gcrnndpleegdo literatuur: 6) onderschoiden vier ni
veau's nanr hot kritorium; vorwuchte lcvcnsduur nn do intorventio: 
l,a Rolton!'ltrul<tio: kompleto vervnn~<:illf! van con b-;:;;:;rt nf "''" ~~n•--

.. ,;;. .. : ."\-".,._, 

·{ 
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l.b Rehabilitatie: rekonstruktie mot behoud van veel van het bestaan~ 
de. Levensduur (zowel voor a als voor b): onge
veer 50 jaar. 

2. Wijkverbetering:ingrijponde woningverbetering, verkeer- en par
koermaatrcgclen, hot aanbrcngen van voorzienin
gen van 1·ekreatieve en sociaal-kulturelc aard, 
alsmcde het vcrwijdercn van hinderlijke bedrij; 
von. 
Levcnsduur: 30 tot 50 jaar. 

3, Instandhouding: ger1cht op w1j ken welke nog een verwachte levons
duur hcbben van 10 tot 30 jaar; 'zij omvat dezelf
do maatrcgelen als bij wijkverbetcring allcen 
minder vcr strokkcnd. 

4. Voorlopige voorzioningon: in wijkcn welkc nog eon korte tijd moe
ten blijvcn bcstaun (tot 10 jaar). 
Als voorbeeldcn kunncn worden genoemd: provisori
sche (kindcr-)speclplaatsen, bestn1ting van open 
gcvallon terreinen on hot aanbrengen vun beplan
ting. 

N.B. Opgemerkt dient to worden dat de term levcnsduur nict juist 
weergeeft wat bedoold wordt, hot begrip "afschrijvingstcrmijn" 
doet dit wel. Nadat de afschrijvingstormijn verstreken is kan 
de lcvensduur nog wel cen aantal jaron meer omvatten. 

Daarnaast kan ook eon andere inucling gchuntcoru worden: 
1. De methode van de algchele vcrnicuwing: de "bull-dozer" teehniek, 

eon volledige herinrichting van het stcdclijk gebieu. Hieraan 
· -~ vooraf gaat meestal con proces van vcrpaupering l<Owel van de 

/ buurt als de bevolking. 

\ 
\{) 

2. De methode van de selektieve vernicuwing: procesmatige, geleide
lijko en bowuste vernieuwing en aanpassing van hot stedelijk mi-
11eu. 
Veelal wordt dit proces gekanaliscord door cen bestemmingsplan. 
Bij deze methode kunncn de mecste bcwoners in de wijk blijven 
wonen. 

3. De methode van provisorisch opknappen: de wijk is in vrij ernsti
go mate achteruit gogaan, maar op grond vun sociale, technische 
en matori!He overwogingen, kan er nog niat de methode van de al
gohele vernieuwing toegepast worden. Daarom zijn er eon aantal 
voorzicningen nouig die er voor l<Orgcn dat de bewoners redelijk 
kunncn blijven wonen. 

De bepalende clomenten voor de keuze van het niveau van stadsver
nieuwing zijn dus: 
de resultaten voortvloeiend uit de diagnose van het betreffende ste
delijke en sociale milieu; 
de funktie van hot betreffende milieu binnen de grotere agglomera
tie, eventueel vastgelcgd in eon bestemmings- of s~ruktuurplan. 
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aanleiding tot deze voorbereidende 
nieuwbouwstudie. 
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woningindelingen en woni.ngafmetingen. 

vergeli.jking van de plattegronden met 
de bestaande woningen in de wijk. 

bouwblokstudie. 
6 mogelijkheden van nieuwbouw op het 
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kommentaren en toelichtingen op de 
ontwikkelde schetseno 

schets I. de hele wijk. 
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inleiding. 

aanleidingen tot deze voorbereidende nieu*bouw-8-fUafe-:--· --·'"·--~----··--·~--

de gemeente: E---------:;a. de wijk: 

o wil over enkele jaren het owil over enkele jaren alleen 
komplex 11 132 11 in zijn geheel de Wassenaarstraat en de Graven
door nieuwbouvJWoningen ver- straat door nieuwbouw vervangen 
vangen. zien. 

owil binnenkort starten met 
nieuwbouw op het terrein 
tussen de Nieuwe Huizen en 
de Lange Gampelstraat. 

ois van oordeel, dat het kom~ 
pleks 11 155" niet gerenoveerd 
kan worden, oa. vanwege de 

/stedebouwkundige situatie. 
! 

o wil oak hinnenkort zien, dat 
die nieuwbouw daar begint. 

oacht renovatie van het kompleks 
11 155 11 geed mogelijk, oak vanuit 
stedebouwkundig oogpunt en wil 
in deze '::studie ae.ntonen,"- clat er 
geen stedcbwk. bezwaren zi;jn. 

o bli jkt het nag steeds niet o vi.nd t het ze er belangri jk, da t 
belangrijk te vinden, dat de hetgeen vernieuwd gaat worden, 
bewoners, waarvoor plannen in overeenstemming is metde 
gamaakt worden, bij die wensen van de bewoners. zij 
plannen reele inspraakmoge- wil werkelijke inspraako 
lijkheden krijgen. 

~ 0 Wil eigenlijk de gehele 
wijk vernieuwen. 

o acht het geschiktste tijd
stip van inspraak gekomen, 
als zij haar plannen al 
klaar heeft. 

konklusie. 

o7indt het het belangrijkst, dat 
haar bewoners in deze wijk 
kunnen blijven wonen;met be
taal bare huren. 'J 

oheeft geleerd, dat zij alleen 
echte inspraak kan krijgen, 
als zij alle gegevens heeft, 
v66r dat de gemeente met.haar 
plannen op tafel komt. 2> · 

Uit al deze faktoren heeft de projektgroep gekonkludeerd, 
dat het wijkkomitee van alle mogelijkheden en onmogelijkheden 
o-p de hoogte meet zijn, v66r dat de gemeente met de nieuvl
bouw gaat beginnen. Is zij niet op tijd op de hoogte van alle 
~ogelijkheden, dan zal het wijkkomitee geen werkelijke 
~ans hebben om op een voldoende wijze op de gemeentelijke 
.plannen te kunnen reageren. 

r
2
·) journaal 16/I0/73 
) beschrijving van de. buurt, enkett~_ 11 155". 



a. 

b. 

c. 

doelstelling en uitgangspunten. 

Voorop gesteld moet worden, dat het nieuwbouwplan geen 
doel is op zich. Het is allereerst een 11middel 11 in het 
totale emancipatieproses van de bevolking en dient als 
zodanig gehanteerd te worden. De projektgroep wil met 
deze studie ook ingaan op bet konflikt, dat het v7ijkliomit'ee 
1:1~t de gcmeente he eft over de e:renovatie en de 
ni euwbou\v. • 
Voor de onbouwwerker en het wijkkomitee moet deze studie 
een handreiking zijn om dit iliiddel te kunnen hanteren. 
Anderzijd~moetl~esteld worden, dat goedkope nieuwbouw 
in de wijk voor het wijkkomitee en voor de bevolking 
duidelijk een doel op zich is. 
De doelstelling van deze studie kan als volgt geformmleerd 
worden: 
11 Voor het wijkkomitee en voor het opbouwwerk inzichte
lijk makem wat voor mogelijkheden er met nieuwbouw 
zijn en wat voor prob~emen er aan kunnen kleven. 
Te onderzoeken of het mogelijk is om nieuwbouw in de 
wijk te realiseren met behoud van zoveel•mogelijk be
staande wdmingen, die het waard zijn, gerenoveerd te 
wordene 11 

De belangrijkste uitgangspunten zijn: 
de woningen moeten betaalbaar worden voor de huidige 
bewoners van de wijk. Dit is voor het wijkkomitee wel 
het belangrijkste uitgangspunt, waarnaar '?.e streven. 
de woningen moeten in een bouwstroom gebouwd kunnen worden, 
waarbij een voldoende aantal woningen van hetzelfde type 
herhaald worden, zodat de uitvoering niet ekstra duur gaat 
worden. 
de karakteristiek van de wijk moet zoveel mogelijk gehand
haafd worden. Dit is een subjektief uitgangspunt, maar echter 
zeer belangrijk , om bij nieuwbouw en oudbouw naast elka?.r 
zoveel mogelijk de eenheid van de wijk te behouden. 
uit de beschrijving van de buurt blijkt, dat er: 
- weinig tot geen speelgelegenheid in de wijk is, 
- veel auto's van buiten de buurt in de buurt parkeren, 
- er geen groen,van welke vorm dan ook,in de wijk is, 
- het pleintje een gev;aarlijk punt in de wijk is en er veel 

blikschade te betreuren valt. 
Bij de schetsen moet getracht worden, voor deze problemen 
aanvaardbare oplossingen te vinden. 



.• . 
Dit Z1Jn summiere uitgangspunten, die verkregen zijn uit 
eigen onderzoek in de wijk , dat bestond uit gesprekken met 
de bewoners, met het wijkkomitee, met de opbouwwerker en met 
de kultureel werkers van de wijk. 
Deze uitgangspunten vormen voor ons de basis voor de studie 
naar de nieuwbouvl. 
De oplossingen, die in deze studie ontwikkeld worden, 
moeten in principe voor de buurt uitvoerbaar zijn, of ze 
voor de wijk aanvaardbaar zijn, moet later blijken. Omdat 
juist het wijkkomitee zelf de voor hen belangrijkste 
ideen moeten kunnen vormen omtrent de nieuwbouw, moet de 
studie niet te diepgaand zijn en niet alles uitputtend 
behandelen. Daarom worden in de oplossingen vele zaken nag 
niet verder uitgewerkt, zoals bv. gevelindeling, materiaal
keuze, precieze vormgeving, enz. Pas nadat de bewoners 
met het wijkkomitee hun globale wensen kenbaar hebben 
gemaakt, moet de bomvkundige, in samenwerking met de andere 
belanghebbenden, gedetailleerde ontwerpen maken. 
Daarom worden alleen de plattegronden van de woningen 
uitgezocht, alleen de globale plaatsen van nieuwbouwwon
ingen aangegeven, enz. 
Getracht wordt em verschillende oplossingen aan te geven 
voor een enkel aspekt, waardoor het wijkkomitee meer moge
lijkhtJden krijgt ot1 gezamenlijk te gaan zoeken naar de 
JUISTE oplossing voor hun wijk, zodat deze wijk voor hen 
een goede leefbare woonomgeving kan gaan bieden. 

o AchtereenvolgenfL_~Jord§n in het rJUm_qrt behandeld: 
hoofdstuk I verschillende woninggrootten en woning

indelingvarianten, die op het huidige 
stratenpatroon gebouwd kunnen worden. 

hoofdstuk II deze ontworpen woningen geven een indikatie 
over mogelijke geve~breedten en woning
diepten, waarmee een bouwblokstudie gemaakt 
wordt. Hierin worden de mogelijkheden van 
nieuwbouw voor een blok bekeken, waarbij 
alle andere bouwblokken kunnen blijven be
staan. Hiervoor is als voorbe ld het kleinste 
bouwblok gekozen, tussen de Stadhouderstraat 
en de Gravenstraat. Deze mogelijkheden 

hoofdstuk III worden in hfdst.III toegepast op de Nieuwe 
Huizen en vervolgens op de gehele wijk. 
Hierbij wordt een oplossing van de gehele 
wijk uitgewerkt met een nieuwbouw en ver
huisproses dat mogelijk is, zonder dat be
woners door sloop van hun waning naar buiten 
de buurt moeten verhuizen en zmnder dat de 
gemesnte reeds lang van te voren straten 
gaat ontvolken om-te kunnen slopen. 



o Be karakteristiek van de wijk. 

Alle woningen zijn eengezinsrijenhuizen met de eerste 
verdieping direkt onder de schuine kap. Een gede te 
van de woningen heeft mansard-daken, de rent zadeldaken. 
Aan de straatzijde ziet men veel dakkapellen en opge
trokken puntgeveltjes, die een onderbroken gevelpatroon 
te zien geven. De begin- mid0en- en eindwoningen van een 
straat worden dikwijls geaksentueerd door opgetrokken 
gevels en een dakvlak, waarvan de nok 90° gedraaid is. 
De goothoogte ligt op 3.00 a 3.20m •• Alle straatwanden 
zijn verschillend gedetailleerd. 
De steepen liggen direkt aan de waning en aan de voor
deur. Slechts 4 straatwanden hebben ondiepe voortuj.ntjes. 
De steepen zijn + 2.00m breed en worden gedeeltelijk 
gebruikt door de-auto's erop te parkeren. 
De woondichtheid vande wijk is redelijk hoog, 68 won. 
per Ha., temeer daar deze wijk geheel uit laagbouw be
staat. De straten wijzen hoofdzakelijk naar een centraal 
plein in de wijk. Dit plein heeft ook twee winkeltjes. 



hoofdstuk I. 

woningindelingen en woningafmetingen. 

met als uitgangspunten: 

-----I
I 

--- - -- ---~~--

o de woningen moeten te bouwen ZlJn op het huidige 
stratenpatroon. dit geeft beperkingen aan de perceel
diepte en ook aan de woningdiepte; 

o een ondiepe woning, van + 8 meter. 
o eengezinsrijenhuizen om ~et karakter van de wijk zove~l 

mogelijk te handhaven. 
o een perceelbreedte van max. 5.50 m. breed om een zo klein 

mogelijk verlies aan aantal woningen te krijgen. 
o eenvoudige plattegronden met vele mogelijkheden om de 

bouwprijs zo laag mogelijk te houden. 
o voldoen aan de normale eisen van nieuwbouwwoningen wat 

betreft het woongenot: toepassing van Voorschriften 
en Wenken I969. 
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woning afneting: 4.50 X 7o20 

totaal aantal Verblijfseenheden. 

\'l:. ~t):.zo c:..nkamer. 4.20 X 4.20 = 

K ;: keukene 2.10 X 2.80 ;: 

s = slaapkamer. 4~20 X 2.70 ;: 

slaapkamer. 3.30 X 4o00 = 

slaapkamer. 2.30 X 2.30 = 
slaapkamer. 1.80 X 3.30 = 

B = berging. 
SAN. = sanitaire ruimte (douche) 
we = toilet .. 

(V .E.) : 3,5 

16.00 m 2 

6.00 
II.40 
13.00 

5.30 
6.00 

\'mningtype: w I 
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" I 

woning afrneting: 4.50 X 8.90 

totaal aantal Verblijfseenheden. (V.E.): 4 

''1: :;:x:.J•monkamer. 4.20 X 4.80 18.00 m2 

K keuken. 2.70 X 2.40 
?: 6.50 = 

s = slaapkamer. 4.20 x 3.00 = 12,60 
slaapkamer. 2.40 X 4.20 = IOoOO 
slaapkamer. 2.40 X 4o20 = IOoOO 
slaapkamer. 1.~80 X 2.70 - 5.00 

B = berging. 
SAN. = sanitaire ruimte (douche) 
we = toilet. 

-· W Ia \'roningtype : 
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I 

oi 

9 

t 

.. 

woning affleting: 1.10 x 4o90 

t-otaal aantal Verblijfseenheden. (V.E.): 2,5 

\'f::;tr..::.WooRkamer. 
K = keuken. 
S = slaapkamer. 

slaankamer. 
slaapkamer. 
slaapkamer •. 

3.60 X 

4.60 X 
4.60 X 
4.00 X 

5.20 = 
2.00 = 
2.70 = 
2.70 = 

B = berging •. 
SAN. - sanitaire- ruimte (douche) 
we = toilet. 

17.50 m2 
9.20 

12.50 
s.so 

woningtype: w 2 



8.35 X 4.90 woning afneting: 

totaal aantal Verblijfseenheden. 

vl: :::::r~':im onkamer. 
K = keuken. 
S = slaapkamer. 

slaapkamer. 
slaapkamer. 
slaapkamer. 

3.60 X 
4.60 X 

2.75 X 

2.75 X 
r.so x 

5.20 = 
2.50 = 
4.00 -· 
3.70 = 
2.80 = 

B = berging .. 
SAN. = sanitaire ruimte (douche) 
we = toilet. 

·' 

(V.E.): 3,5 

17.50 m
2 

11.50 
II 00 
ro:2o 
5.00 

woningtype : W 3 

. ,. ,.. 

lbX. 
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woning afmeting: I0.62 X 4.93 

totaal aantal Verblijfseenheden. (V.E.): 5 

4.60 x 5.43 ="'25.00 m
2 

2.4I x 4.58 = II.OO 
3.60 X 4.7I = I7.00 
2.70 x 4.IO = II DO 
I.94 X 4.IO = 8.00 

\'l: ~:)IO c.nkamer. 
K = keuken. 
S = slaapkamer. 

slaapkamer. 
slaapkamer. 
slaapkamer. 

B = berging. 
SAN. = sanitaire ruimte (douche) 
we = toilet. 

n.b. type G ontwerp: BBB. v. Riemsdijk. Breda. 

woningtype: W 4vR. 
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woning afmeting: 8.50 X 5.10 

totaal aantal Verblijfseenheden. (V.E.): 5 

W:.::?LWoa.:nkamer. 4-.-80 X 4.60 = 19.20 m2 

K = keuken. 2.30 X 3.00 = 6.90 
s = slaapkamer. 4.80 X 2.70 = 13.00 

slaapkamer. 4.00 X 2.40 = 9.60 
slaapkamer. 2.30 X 3.00 - 6.90 
slaapkamer. 3.00 X 4.00 = 12.00 

B = berging. 
SAN. = sanitaire ruimte (douche) 
we = toilet. 

woningtype: w 5 

,_ ,_ 



v1oning afmeting: II.30 X 5.10 

totaal aantal Verblijfseenheden. 

\1 :=?t:lvoonkamer. 4.80 X 5.70 = 
K = keuken. 2.70 X 2.50 = 
s = slaapkamer. 2.70 X 3.50 = 

slaapkamer. 2.70 X 2.50 = 
slaapkamer. 2.00 X 2.50 = 
slaapkamer. 2.00 X 3.50 = 

B = berging. 
SAN. = sanitaire ruimte (douche) 
we = toilet. 

(V.E.): 

25.00 m2 
6.70 
9.50 
6.70 
5.00 
7.00 

woningtype: 

,.:-

3,5 

w 6 
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waning 

.• 

-t 
I 

af:-r.eting: 

:, .. 

'':':•" 

7.60 X 5o70 

totaal a an tal Verblijfseenheden. (V.E.): 

\'1: '9~j,,ro onkamer. 5.00 X 3.55 :::: 17.30 m2 

K == keuken. 2.30 X 3.00 = 6.90 

s = slaapkamer. 3.15 X 4.10 = 12.00 

slaapkamer. 2.30 X 3.00 :::: 6.90 
slaapkamer. 3.00 X 4.00 :::: 12.00 

slaapkamer. 1.so X 3.00 = 5.40 

B == berging. 
SAN. = sanitaire ruimte (douche) 
we == toilet. 

woningtype: 

4 

w 7 
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\ ' 

woning afmeting: 7.60 X 5.40 

totaal aantal Verblijfseenheden. (V.E.): 3 

\'{: ::;=< d·w cmkamer. 3.55 X 5.00 = 17.50 m2 

K = keuken. 2.30 X 3.00 = 6.90 
s = slaapkamer. 2.70 X 4.10 = 12.40 

slaapkamer. 3.20 X 2.90 = 9.30 
slaapkamer. 1.80 X 2.90 = 5.25 
slaapkamer. 

B = berging. 
SAN. = sanitaire ruimte (douche) 
we = toilet. 

woningtype: w 8 

,. ,.. 
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woning afmeting: 8.30 X 5.40 

totaal aantal Verblijfseenheden. (V.E.): 

\'l:. :::>:.'.l<J:o c.nkamer .. 5.10 X 3.20 = I6.I5 
K = keuken. 2.70 X 3.40 = 9.20 
s = slaapkamer. 2.70 X 3.80 = 10.20 

slaapkamer .. 2.70 X 2.80 = 7.55 
slaapkamer. 2.70 X 2.80 = 7.55 
slaapkamer. 2.70 X 3.00 - s.oo 

B = berging. 
SAN. = sanitaire ruimte (douche) 
we = toilet. 

s 

3,5 

m2 

~ 
' fl , !I 

I, 

il 
!: 
r 
j; ,, 
I' 

il -r-. 

. 
B 

!l 

~-

woningtype: w 9 

, . .... 



vergelijking van de plattegronden van de ontwor-
pen woningtypen WI t/m W9 en van de bestaande 
plattegronden van het F-type, het D-type en X-type.; 

--~--c-----------~ c --·-~-----·- ----+--·--....-----+·----'-•.L-
typepinnenwerks 

~ e :r;_rl()_Ilj)~ rv:J 
:, be+bo+bo=Ft 

---'.--1_, .... ~--~- ~. ~-- ~~ -~~ r 

WI j: 30 30 I5 i 75 
----·~-------"·---~···---, "·-·- -· 

Wla ;' 37 37 IO ;84 
·---~~ I 

W3 . 38 . 38 . ! 7 6 
i 

W4 49 49 IS II6 
3-~ 

W5 
W6 

W7 
55 3~ 

norm uit V&W. 
toe te kennen 

de waarden zijn opp. in hele • 

-------
5/I2 56 4 

5 47 3 
------~---

8/8 54 3~~-

binnenwerkskernopp; de opp. binnen de ZlJ- en gevelmuren 
op I.50m hoogte, eksklusief de bergruimte. 
be+bo=t: benedenverdieping +bovenverdieping= totaal. 
Wi = hoofdwoonkamer 
W2 = tweede kamer beneden 
Wt = Wi en W2 samengetrokken tot een kamer. 
K = keuken 
SI = hoofdslaapkamer 
82,83 = tweede en derde slaapkamer. 
wr.= netto woonopp. = opp. van woonkamer, slaapkamers 
en keuken binnen de afgewerkte wanden ter hoogte van Im. 
boven de vloer en binnen de vereiste kasten. 
w.kap. = de woningkapasiteit uitgedrukt in VE, verblijf
seenheden, berekend volgens Voorschriften en Wenken I965. 

• 

Uit het schema blijkt, dat de woningkapasiteit van de nieuwe 
plattegronden zonder de zolderverdieping niet veel grater 
is als de won.kap. van de oude woningen. Bij woningen met 
een zolderverdi~ping kan gekonstateerd worden, dat de slaap
kamerkap. veel grater wordt als in de bestaande plattegronden. 



hoofdstuk II 

B 0 U W B L 0 K S T U D I E • 

Bestaande toeatand. 

Karakteristieken van de bestaande toestand 

6 mogelijkheden van nieuwbouw op 
het oude bouwblok met kommentaren. 
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doorsnede over het bouwblok in bestaande toestand 
en een nieuwe toestand,(B5 ) 
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de woningen Z1Jn laag en de tuinen hebben daardoor 
redelijk veel zon. 
de bergingen zijn aan de waning vast gebouwd. 

nieuw. 

de woningen zijn hoger, de tuinen hebben daardoor 
minder zon. 
de bergingen achter in de tuin nemen ekstra zon weg 
en maken de tuin wel breder, maar ondieper. 

tl__:':.--+~ 

~~oe f 

de achtergevels staan I4 meter ui t elkaar, \'Tat voor 
nieuwbouw in bui tP.nwi jken te weinig 'l.s. I1en he eft hier-

. .:. door te weinig privacy. In binnenstadswoonbuurten is 14 
( m. gevelafstand echter een aanvaarC:bare -afstando 
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samenvatting van de principe 
voor: 

het spelen 
het verkeer 
het parkeren. 

mogelijkheden 

met verwijzing naar de oplossingen die in de blokstudie 
voor deze principes gevonden zijn. 

,,,... S_P_E_L_E_N.._ .• -""' 

Binnenterrein: 
veilig spelen-op binnenterrein 
voor kinderen tot + IO jaar. 
geen verkeersgevaar. 
speel- en ontmoetingsgebied 
vanuit de achtertuin te bere:ken. 
geen kontakt van spelende kinderen 
met bv. melkboer enzo. 

Verkeersvrije straat: 
spelende kinderen komen in kontakt 
met het leven van volwassenen, 
bakker, verhuisauto, enz. 
gevaar voor fietsen en bromfietsen 
mogelijkheid van straatspel en 
straatvoetbal. 

Straat met verkeer: . 
smalle steepen om te spelen. 
gevaar van:van de stoep af onder 
de auto schieten. 
rijweg wordt tach door voetballers 
gebruikt. 
door spel soms schade aan de auto. 
in kontakt komen van de kinderen met 
bedienend verkeer en beroep. 



VERKEER en PARKEREN. 

Tweerichtinqsverkeer en parkeren 
vo6r de \'/Oning. 

voordelen: 
• auto voor de deur (wassen, sleutelen) 
• bereikbaarheid van de waning voor 

auto's, ook voor bezoekend en bedienend 
verkeer • 

• parkeerstrook vormt barriere tussen 
stoep en rijbaan. 

nadelen: 
• doorgac..nd verkeer in de straat 
.gevaarlijk voor spelende kinderen 
.parkeerhavens ten koste van de geringe 

speelruimte 
• brede doorgang verhoogt de snelheid. 

, # 

Eenrichtingsverkeer en parkeren voor 
de woning-aan beide zijden. 

voordelen: 
• auto voor de deur • 
• bereikbaarheid van de waning voor 
auto's, ook voor bezoekers • 

• voldoende parke~rruimte 
.parkeerstrook vormt barriere tussen 

stoep en rijbaan. 

nadelen: 
• geen ruimte voor veilig spelen 
.doorgaand verkeer in de straat 
• eenrichtingsverkeer verhoogt 

misschien de snelheid. 

Eenrichtingsverkeer en parkeren 
aan de kop van de s~raat. 

·voordelen: 
.de waning is vqor.bewoners, bezoekend 
~n bedienend verkeer te bereiken • 

• voldoende parkeerplaatsen. 

nadelen • 
• geen barriere tussen stoep en straat • 
• toch ongewenst parkeren voor de· 

waning, gedeeltelijk op de stoep en de 
straat • 

• auto's rijden waarschijnlijk sneller • 
• geen ruirnte voor veilig spelen. 



Geen verkeer met uarkeren aan de kop 
van de straat. 

voordelen: 
• voldoende parkeerruimt.e • 
• minder of geen doorgaand verkeer. 
.lage snelheid van de voertuigen • 
• redelijk veilig middengebied • 
• ruimte voor voorzieningen bv. 

beplanting, zandbak, brievenbus • 
• laden en lossen voor de waning mogelijk 

nadelen: 
.niet volkomen verkesrsvrij middengebied 
• auto niet voor de woning 
.vooral bromfietsen kunnen gevaarlijk 
zijn. 

Geen verkeer met parkeren achter de 
wonJ~ng. 

voordelen: 
• zie boven • 
• sleutelen aan de auto goed mogelijk • 
• auto bij de woning te zetten • 
• laden en lossen achter de woning 
moge1ijk • 

• mogelijkheid tot het bouwen van een 
garage achter in de tuin • 

• smee~brug ed. mogelijk. 

nadelen: 
.gaat ten koste van de achtertuin • 
• alleen voor bewoners en langdurige 
bezoekers, bedienend verkeer komt 
nog voor de deur of aan de kop van 
de straat. 

,' 



hoofdstuk III 

SCHETS I GERARDUS IJIAJELLA WLJK dd 

kommentaar. 

• aantal woningen v66r rehabili tatie: 
aantal te slopen woningen: 1~6 

345 

aantal nieuwbouw: 188 
winst aan woningen: 62 

aantal woningen na rehabilitatie: 

• gebiedgrootte: 5,6 ha. 

62 +---
4o7 

aantal woningen per ha: 407 73 woningen. 
~= 

• grondeigendom: 
voor de realisering van deze schets moet ont
eigend worden: 
aan de Nieuwe Huizen: 
aan de Achterom: 
totaal: 

2200 m~ 
+I600 m2 3800 m 

aan de Achterom moet een verfspuiterij zijn be
drijfsruimte met de helft verminderen en 
aan d2 Nieuwe Huizen moet een oud ijzerhandel van 
450 m onteige~d worden, terwijl een kolenhandel 
ongeveer 150 m opslagriumte prijs moet geven.~ 

Het verkeer: 

• liet 5-polige kruispunt aan het Oranje Nassauplein 
is door een rond pleintje veranderd in een mini
rotonde. Voordeel hiervan: alle verkeer moet een 
kleine bocht maken en gaat vanzelf afremmen. Ook 
het verkeer van rechts zal steeds zeer duideljik 
als verkeer van rechts ervaren worden. 

~ De Achterom is verbreed, er is nu twee richtings
verkeer mogelijk evenals in de Nieuwe Stadhouders-

... straat. Er zijn twee nieuwe sluiproutes gema81tt voor 
het doorgaande verkeer.: via de Lange uampelstraat 
en de Achterom en via de Nieuwe Huizen, Nieuwe 
Stadhouderstraat en de Achterom. 

- In alle straten is in principe eenrichtingsverkeer 
mogelijk, zodat elk verkeerspatroon in de wijk nog 
mogeli jk is. · 
Aileen de Gravenstraat is voor het doorgaande verkeer 
afgesloten en is voetgangersgebied geworden • 

... De Korte Gampelstraat kan als verbinding naar de 
Haagdijk dienst blijven doen, ma~r kan ook als 
voetgangersdomein ingericht worden. 

--¥aor het bedienend verkeer van de Haagdijk bestaat 
de mogelijkheid om via de Nieuwe Stadhouderstraat 



bi zondere funkties. 

• De Gidsenlokaliteit aan de Lange Gampelstraat 
is verdwenen. Deze is aan de Nieuwe Stadhouder
straat of op een ander binPenterrein in de wijk 
terug te plaatsen. ~r moeten dan wel 5 woningen 
minder gebouwd worden of er moeten 5 woningen 
ekstra gealoopt worden. 

• De hoek van de Vlassenaarstraat ende Odilia van 
SalroZtraat krijgt weer een sloten bebouwing 
om het plf:dnt~je z.fj~n oude vorm laten behouden .• 

Deze bebouwing zou in de vorm van een of 
.twee winkels gerealiseerd kunnen worden. 

.' 

• ~oar deze wijkbebouwing met als prioriteit woningen 
is het niet gelukt om andere funkties in de wijk 
te brengen zoals bedrijfsruimten en grate speel
terreinen. 

rekreatie. 

• in alle nieuwbouwstraten ZlJn groene perkjes gepland, 
die op vele manieren gebruikt kunnen worden. Als 
kijkgroen, om je hondje uit te latent om te spelen en 
te voetballen of misschien om gezamenlijk een tuintje 
ervan te maken. 

• De Gravenstraat wordt als voorbeeld van een verkeersvrij 
gebied aangehaald. hier ontstaat een hofje, waar het 
veilig spelen is voor ook de allerkl~insten met toezicht 
van de moeders. 

• De parkeerterreinen, die achter de woningen geprojekteerd " 
zijn, zijn ook voor andere doeleinden te gebruiken, zoals 
bv. voetballen totdat de auto's s'avonds weer thuis komen. 

• In deze schets komen geen Speciale speeltuintjes voor. 
Ze zijn wel te maken, dan moeten er enkele woningen 
weg genomen worden op de centrale punten in een straat, 
zovee1 mogelijk van het verkee:r gescheiden. 



SCHETS II GERARDUS MAJELLAWIJK dd.I2-3-74. 

kornmentaar. 

• aantal te slopen woningen: 
aantal nieuwbouwwoningen: 
winst aan woningen: 

• grondeigendom: 

II 
59 -lfS 

voor de realisering van deze schets rnoeten ontei
gend worden: 
aan de Nieuwe rluizen een kolenhandelaar 

een oud-ijzerhandel 
+ 5 woningen. 
totaal ± 2500 m2 grand. 

Het verkeer. 

• De woningen aan de Poort z1 Jn via de Lange 
Garnpelstraat te bereiken. De Poort is een 
tweerichtings- verkeersweg •• Aim deze weg, 
niet aan de kant van de huizen, zijn 40 
parkeerplaatsen gemaakt. Door de ligging 
van deze parkeerplaatsen ki~ken de bevJOners 
eerst op de weg en zien alles, wat er op de weg 
gebeurt. De kinderen, welke voornamelijk op 
de stoep aan de kant van de woningen zullen 
spelen, zien ook steeds of er auto's aankomen. 
Hun uitzicht wordt niet belemmerd door gepar
keerde auto's. 

• Het doorgaande verkeer heeft in deze straat niets 
te zoeken en zal de?.e straat dan ook vermijden. 

• De verbinding met de Haagdijk via de Korte 
Gampelstraat blijft bestaan maar wordt voor 
auto's afgesloten. (uitzondering voor de garage 
aan de Korte Gampelstraat?) 

Rekreatie. 

• Het voetgangersgebied is 20 m. breed en uitstekend 
geschikt om te spelen en balletje te trappen. De 
kinderen hebben geen last van de geparkeerde auto's. 
( zie onder verkeer) 

• Dit voetgangersgebied kan verhard worden, het kan 
ook gras worden of geheel of gedeeltelijk beplant 
worden. 



bijzondere funkties. 

• De woningen aan de Nieuwe Huizen slui ten aan bij 
de oude woningen, die er al staan. De woningen 
aan de Nieuwe Huizen zijn veelal v;inkels geworden.: 
Voor de nieuwe woningen meet deze mogelijkheid 
ook bestaan. Als de bewoners dus een winkeltje 
of bedrijfje willen gaan beginnen, moet dit hier 
dan mogelijk zijn. 



SCHETS III GBRt\RDUS f<TAJELI~AVliJK dd.I4-3-I974. 

kommentaar • 

• aantal te slopen woningen: 
aantal nieuwbouwwoningen: 
winst aan woningen: 

• grondeigendom: 

7 
44 
37 

ter plaatse van de 6 nieuwe woningen ~an de Poort 
moet van een oudijzer handelaar 150 m opslag
terrein onteigend worden. 
De gidsenlokaliteit aan de Lange Gampelstraat 
moet een ander onderkomen zoeken. 

net verkeer. 

.' 

~ De woningen aan de Poort aijn via de Lange 
~~ Gampelstraat te bereiken. De Poort is hier 

een ~~nrichtingsweg. Aan deze weg is voor voldoende 
parkeerplaatsen gezorgd voor alle nieuwbouwwoningen~ 

• Door de ligging van deze parkeerplaatsen, aan de 
overkant van de weg, vormen de geparkeerde auto's 
geen barriere voor bv. spelende kinderen tussen 
de stoep en de rijweg. De kinderen zien hierdoor 
het verkeer beter aankomen, 

• Het doorga~nde verkeer heeft in deze straat nieta 
te zoeken en zal deze straat dan nok vermijden. 

• De verbinding van de Korte Gampelstraat met de 
Haagdijk wordt van auto's ontlast. Zij mogen hier 
niet meer door. 

• Van de Poort is de Nieuwe Huizen door voetgangers 
en fietsers direkt te bereiken via een verbindings
steegje-

Rekreatie. 

• Door de geringe onteigening blijft hier slechts 
een voetgangersgebied van 7 meter over om op te 
spelen en te zitten. 

• Dit voetgangersgebied kan op vele manieren inge
richt worden.· 

Bijzondere funkties. 

• zie hiervoor SCHETS II 



SCHETS IV GERARDUS l1'fAJELLAWIJK dd. II-4-74. 

kommentaar. 

• aantal woningen v66r rehabilitatie: 
aantal te slopen woningen: 173 
aantal nieuwbouw: _ 187 
winst aan woningen: 14 

aantal woningen na rehabilitatie: 

f 

375 

14 

389 

• gebiedgrootte: 5,66 ha. 
aantal woningen per ha.: 389 69 woningen. 

5--;-bb 

• grondeigendom: 
voor de realisering van deze schets moet ont
eigend worden: 

aan de Achterom: 
aan de Nieuwe Huizen: 
totaal: 

1600 m~ 
0 m 

+~-------2 
1600 m 

er hoeft geen bedrijf onteigend te worden, alleen 
5 a 6 woningen in de Achterom, waarvan er ongeveer 
4 al dichtgemetseld zijn. De rest van het te ont
eigenen gebied is braakliggend terrein. 

Het verkeer: 

• Het 5-polige kruispunt is door een klein rond 
pleintje veranderd in een mini-rotonde, waardoor 
het verkeer verplicht wordt op deze p~aats af te 
remmen. 
De Wassenaarstraat heeft eenrichtingsverkeer ge
kregen, waardoor de~e straat gesn verkeer meer 
naar het pleintje voert. Je kan alleen vanuit het 
pleintje de Wassenaarstraat in. Door de andere 
straten enerichtingsverkeer te geven, is het moge
lijk om het pleintje nog meer te ontlasten. 

• De Achterom is verbreed tot een goed bereidbare 
tweerichtingsverkeersstraat. Het straatje achter 
de nieuwe woningen aan de Achterom kan gebruikt 
worden als bedieningsstraat voor de winKeliers aan 
de Haagdijk. 

• De Poort is een nieuwe, eenrichtingsstraat achter 
de Lange Gampelstraat. 

• Er zijn twee doorga·.t.nde roetes: De Lange Gampel
straat- Achterom en de Reinierstraat- Odilia van 
Salmstraat. 

• De Korte Gampelstraat wordt voor al het verkeer af
gesloten, het is alleen nog maar t~ gebruiken door 
de voetgangers naar de Haagdijk. 

• De KUningsstraat heeft eenrichtingsverkeer gekregen 
vanwege het smal~e straatprofiel~ Door dit straat
profiel te verbreden of de trottoirs te versmallen 
is ook hier tweerichtingsverkeer mogelijk. 



vervolg kommentaar op schets IV. 

• De Stadhouderstraat, de Gravenstraat en de Wasse
naarstraat zijn voor alle verkeer afgesloten, ook 
voor de auto van de bewoner en zo. Al deze auto's 
moeten op het parkeerterreintje aan de kop van de 
straat geplaatst worden. (zie voor kommentaar op 
deze straatjes de verschillende blokstudies.) , 

• Het binnenterrein ten nocrden van de Ruwaardstraat 
wordt op deze schets benut als parkeerterrein voor 
de verkeersvrijgemaakte Wassenaarstraat, maar ook 
de ruwaardstraat en een deel van de Lange Gampel
straat kan van dit parkeerterrein gebrui~ maken. 
Dit parkeerterrein zou b.v. een simpele smeerbrug 
op poten kunnen krijgen voor eigen onderhoud aan 
de auto, en de omliggende bewoners kunnen hun 
auto bij of in de achtertuin parkeren. 

rekreatie. 

• In de Wassenaarstraat en in de Gravenstraat is 
straatrekreatie goed mogelijk. De Gravenstraat is 
door obstakels aan het begin van de straat een nog 
veiliger speelstraat gewordenals de Wassenaarstraat 
waar altijd de auto's nog ( met iets meer moeite) 
de stoep op kunnen komen. 

• Aan de Ruwaardstraat is een speelterreintje gemaakt 
voor de kleinste kinderen van de ~mgeving. Hier is 
een terreintje van ongeveer 380 m , terwijl de norm 
voor speelterreintjes luidt: 11 voor kinderen va~ 
2 t~ot 6 jaar kan een richtlijn van 250 a 400 m per 
IOO woningen worden aangehouden. essentieel is een 
maksimale loopafstand van IOO m. 11 (p.p.d.gelderland) 

• Ret binnengebied van de Oede van Hoornestraat en de 
Odilia van salmstraat wordt ontsloten door 8 wonin
gen niet meer te herbouwen~ Daardoor ontstaat een 
ruimte van ongeveer I600 m • Door zijn tamelijk 
centrale ligging (tussen het pleintje en de kerk) 
is dit terrein uitermate geschikt voor buurtakti
viteiten zoals: gidsenlokaliteit, buurthuis, cr@che, 
welpenhok, terreintje met speelwerktuigen. Dit 
terrein heeft ook een nadeel: alle kinderen die van 
dit terrein gebruik wil en maken, moete~ede Odilia 
van Salmstraat oversteken of de Oede van Hocrnestraat. 

• Ret binnenterrein I tussen de StadhouderstraatuEn 
de Koningstraat is hier ingericht als gemeenschap~ 
pelijk gebied. Het kan ook ingericht worden voor b.v. 
enkele moestuintjes. Door dit gemeenschappelijke 
gebied worden de achtertuintjes wel erg ondiep. ( 4m.) 



vervolg kommentaar op schets IV. 

bijzondere funkties. 
.' 

• Het pleintje kan als centrum van de wijk versterkt 
worden door de winkels die er zijn te handhaven 
en als het mogelijk is, op de andere hoeken nog 
een of twee winkeltjes aantrekken zoals b.v. een 
patat-friteskraampje, een kleding verstellerij enzo, 
die nu elders in de wijk gehuisvest zijn. 

• In de Nieuwe Huizen zie je bij de oude bebouwing 
enkele winkels komen (antiekzaak). Daar deze straat 
een typisch binnenstadskarakter heeft, moet het 
niet uitgesloten worden, dat de woningen,die hier 
gebouwd gaan worden, later als winkel of als bedrijf
je gebruikt mogen worden. Dit is tevens een mogeliijk
heid voor sommige G.M.bewoners om hun bedrijfjes te 
ontwikkelen,(?) 

De woningen, 

• In deze schets is alleen gedacht aan eengezinsrlJen
huizen, met een gemiddelde kavelbreedte van 5 m. 
Het is goed mogelijk om deze eengezinswoningen te 
onderbreken door kleinere bejaardenwoningen of door 
vrijgezellenwoningen. Het sociaal plan zal voor 
de in de wijk benodigde soorten woningen een indi
katie moeten ge~en. 

• Met een kleine maatkorrektie is het ook mogelijk om 
tussen de Achterom en de Haagdijk iets hogere woningen 
te bouwen. Ik denk b.v. aan portiekwoningen van drie 
verdiepingen. 



HET NIEUWBOUW - VERHUIS- EN SLOOPPROSES • 

Indien het zover komt, dat het wijkkomitee met ~ 
de initiatiefnemers. tesamen tot de beslissing 

· komen, dat er in de wijk goedkope nieuwbouw ge
bouwd kan worden, moeten er garanties gesteld 
worden, dat de nieuwe woningen ook voor. de 
wijkbewoners gebouwd worden. 
Een garantie hiertoe moet inhouden, dat de •' 
huren voor de bewoners akseptabel worden. 
Een andere garantie is degene, waar ik het hier 
over wil gaan hebben. Het wijkkomitee moet er 
nl. voor zorgen, aa~ als ae nieuwe won1ngen K~aar 
zijn., aa~ er nan nog bewoners ~n ae W~JK wonen • 
. lie aannemer za~ voors~anaer z~Jn om zovee~ moge~~JK 
won~ngen te ontruimen, zodat hij een erg groat 
bouwterrein krijgt, waarop hij een grate bouw
stroom kan plannen, zonder last te hebpen van 
woningen, die steeds ontruimd en gesloopt moeten 
worden. 
De enigste mogelijkheid om de bewoners niet uit de 
wijk te verdrijven, is die, waarbij de bewoners 
binnen de wi jk kunnen verhuizen als hun waning · -
aan de beurt is om gesloopt te worden. 
Dit kan bereikt worden door eerst nieuwe woningen 
in de buurt te bouwen, voordat er een woning gesloopt 
gaat worden. Het volgende beeld ontstaat dan: 
Er worden b.v. I7 woningen op het nu braakliggende 
terrein aan de Nieuwe huizen gebouwd. Als die klaar 
zijn,kunnen er uit de Koningsstraat I7 gezinnen 
verhuizen. Dan kunnen die woningen gesloopt worden 
en door nieuwe vervangen op die plaats. Als die 
klaar zijn, kan de volgende groep van de Stadhou.~~ 
derstraat verhuizen en die woningen kunnen ook weer 
gesloopt worden. Een volledig uitgewerkt voorbeeld 
tref je op de volgende twee bladzijden aan. 
bijkomende voordelen: 
a. Indien een bewoner van b.v. de Stadhouderstraat 
de nieuwe huur te hoog vindt, en veel liever in b.v. 
de Reinierstraat wil wonen, kan hij zijn nieuwe 
waning beschikbaar stellen voor een bewoner van de 
Reinierstraat. 
b. Als net eerste kompleks woningen bewoond is, kan 
bekeken worden of die woningen volledig aan de ver
wachtingen van de bewoners voldoen, de nog te bou
wen woningen kunnen dan alsnog aangepast worden aan 
de nieuwe wensen, indien dit financieel nog mogeliijk 
is. 
Als er na de hete verhuisbeweging binnen de wijk 
nog woningen vrij zijn, dan kunnen die gebruikt worden 
om de woningnood van de rest van Breda te lenigen. 
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hoofdstuk IV 

middelen, die het wijkkomitee kan gebruiken 
om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van · 
nieuwbouw. 

De schetsen geven verschillende oplossingen aan. 
Op papier zijn die niet vaak duidelijk genoeg te 
maken. Het duidelijkst worden de verschillende op
lossingen, als je ze ergens gewoon kan zien. Daar
voor kan je in de bestaande nieuwbouwwijken en ver
nieuwde binnenstads-woonbuurten gaan zoeken naar 
overeenkomstige situaties. het is dan mogelijk 
om met dia~s, fotoos, of video opnamen de oplossingen 
verder toe te lichten. 
Ret wijkkomitee kan een nag beter inzicht in de op
llossingen verkrijgen, als ze in de auto stapt en een 
ekskursie naar die situaties maakt. Dan heeft ze 
oak de mogelijkheid om gesprekken met de bewoners, 
, die in zo'n situatie wonen,te voeren. 

Ret wijkkomitee kan zelf verder gaan met de geboden 
principe oplossingen, door b.v. een makette te maken 
op een schaal van bv. I:200 (i em op de kaart is in 
werkelijkheid 2 meter.). Een makette van de oude situ
atie en een van de nieuwe situatie, waarin met alles 
te schuiv~n is. Een soort bouwdoos • Alle mogelijke 
ideen van de wijkbevolking zijn dan uit te proberen op 
deze makette en met bv. een foto vast te leggen. 
Oak is het mogelijk om op de T.H.eindhoven gebruik te 
maken van de enthoscoop, Dit is een tv. camera die 
door de makette heen r1jdt. Hij is als een voetganger 
die in de makette woo~t en even groat als de makette 
is. Alles, wat hij ziet in de makette, geeft hij op 
een tv. toestel weer alsof het werkelijkheid is. 

Het wijkkomi tee kan adviseurs aantrekken om asf3isten
tie te verlenen bij het zoeken naar de goede oplossin
gen. 

Het wijkkomitee kan, om de overige bevolking zoveel 
mogelijk mee te laten denken en in te lichten, een 
waning in bv. de Stadhouderstra3t inrichten als per
manente tentoonstelling 7 waar dan oak informatie gegeven 
kan worden. 
Als het wijkkomitee wil uitzoeken hoe een oplossing in 
de praktijk voldoet, kan zij die oplossing nu al in de 
wijk uitproberen. Bv. parkeren aan de kop van de straat. 
Sluit een straat zo af, dat niemand meer met de auto voor 
de deur kan komen en maak provisorisch enkele parkeer
havens. Na bv. een maand is te kijken hoe deze oplossing 
aan de bewoners voldoet. 
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agogische midtlelen voor het renovatieplan en voor 
het nieuwbouv,rplan. 

Hoe verder met het renovatieplan? 

Het wijkkomitee met haar adviseurs is in onderhandeling . 
getreden met de dienst Openbare werken (o.w.) van de 
gemeente Breda om gezamenlijk een onderzoek te doen naar 
de mogelijkheden van renovatie in het kompleks ''155". 
Dit overleg is: _ 
afgebroken daar o.w. de afspraken omtrent het plannen 
maken en de samenwerking niet na kwam. Van het wijkkomitee 
ligt er nu w~l een renovatieplan klaar, o.w. is na een 
zeer oppervlakkig onderzoek in het slechtste gedeelte van 
het onderzoeksgebied tot de konklusie gekomen, dat renovatie 
niet mogelijk is. De wethouder stelt nu voor om met B.en w. 
te bestuderen ot o.w. haar afspraken niet nagekonlen is, 
of dat o.w. gelijk heeft en dat renovatie niet mogelijk is. 
De indruk van het wijkkomitee is, dat het nietrenoveren 
niet op technische en/of ekonomische gronden berust, maar 
alleen op politieke gronden berust. 
De bevolking is vagelijk op de hoogte van de wens tot re
novatie ~an het wijkkomitee en de wens tot opknappen van 
de gemeente. Ze wacht w~l op een beslissing en hoopt, dat 
deze s:m.el komt. 
Om nu politieke druk uit te oefenen onderneemt het wijk
komitee de volgende stappen: 
V66r de gemeenteraadsverkiezingen van 29 mei 1974 wordt 
in de wijk een tentoonstelling op straat gehouden om alle 
wijkbewoners in te lichten over de voordelen en nadelen van 
renovatie en van o~knappen. Ze worden tevens opgeroepen om 
de avond van de 28 mei naar het wijkgebouw te komen, 
waar alle grote politieke partijen vertegenwoordigd zullen 
zijn. 
Het wijkkomitee zal haar zienswijze over de renovatie aan 
de zaal voorleggen en aan alle partijen een ui tspra2.k vragen 
of zij v66r dan wel tegen renovatie van hE:t kompleks 11 155 11 

zijn. Hierui t kun·:len de bewoners z~lf hun stemkeuze bepalen 
en hoopt het wijkkomitee politieke toezeggingen te ver
krijgen voor de renovatie. 
Verder vooruit lopen op mogelijke ontwikkelingen is gevaar
lijk, daar er te veel wegen zijn om ze op te lessen. Deze 
wegen zijn volledig afhankelijk van het moment waarop ze 
toegepast moeten worden. Staat bv. de hele wijkbevolking 
achter het komitee, dan kan een harde lijn gevolgd worden. 
Is de wijk verdeeld, dan ~al er omzichtiger te werk gegaan 
moeten worden. 
W~l is belangrijk, dat de bewoners een konstante stroom 
van informatie krijgen, door middel van nieuwsbrieven, 
wijkkranten, of een permanente tentoonstelling in de wijk. 
De bewoners zullen steeds op de hoogte gehouden moeten worden 
van·.wat het wijkkomi tee onderneemt en hoe de ger~eente rea
geert. (en andersom). Pas dan ontstaat voor hen voldoende 
duidelijkheid over de situatie rond de renovatie. 



De renovatie is niet een kant en klaar pakket van verbe
teringen9die voor alle woningen gelden. 
Hier moet sterk rekening gehouden worden als de bevolking· 
de informatie over de renovatieinhoud gaat krijgen.: 
De renovatie kan bestaan uit een basispakket en uit een 
keuzepakket. 
Het basispakket is een standaard verbetering voor alle 
renovatiewoningen en dus voor alle woningen die gereno
veerd gaan worden, verplicht. 
Het keuzepakket is een ekstra verbetering van de woning. 
bv. de tussenmuur wordt uit de woonkamer gehaald, of 

de woning krijgt een aanbouwkeuken. 
Bij het keuzepakket kunnen de bewoners zelf kiezen wat 
ze wel en wat ze niet veranderd willen hebben. Dit betekent, 
dat hierover een goede informatie naar de bewoners moet 
komen, bv. door diskussieavonden per woningtype te 
organiseren waarbij ook de financiele konsekwenties voor 
de bewoners bekend moeten zijn. 
Deze informatie, die zeer uitgebreid moet zijn, mag pas 
naaE de bewoners gegeven worden, indien de gemeenteraad 
een principebesluit tot renovatie genomen heeft, daar 
anders de bewoners mooie dingen voorgeschoteld worden, 
die een zeer kleine realiteitswaarde hebben. 


