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Voorwoord 

 

 

Voor u ligt de literatuurstudie behorende bij het afstudeeronderzoek 

‘Herstructurering van wijken van uit een sociaal perspectief; Een 

onderzoek naar een andere aanpak voor de herstructurering van wijken’. 

Het onderzoek gaat in op de herstructurering van wijken, waarbij dit 

proces vanuit de sociale kant benaderd wordt.  

 

Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd als afsluiting van de 

masteropleiding Construction Management and Engineering aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeeronderzoek wordt 

doorlopen bij Coresta Group, afdeling Government & Education te Son.  

 

De informatie uit dit literatuuronderzoek wordt gebruikt voor het eerste 

deel van het onderzoek, namelijk waarmee de richting voor de wijk 

bepaald kan worden. Hoe dit in zijn werk gaat wordt uitgebreid toegelicht 

in het hoofdrapport. 

 

 

Susanne Rijker 

 

Studentnummer: 0597061 

Eindhoven, 6 augustus 2008 
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 VII 

Inleiding 

 

De samenleving speelt een belangrijke rol, in meerdere aspecten. Zo zijn 

er de individuele personen die gevormd worden mede door de 

samenleving, maar ook groepen personen. De samenleving heeft een 

grote rol in de wijk of buurt waar men woont. Een woning is een plek waar 

iemand zich thuis voelt, welke ligt in een omgeving waar die persoon zich 

ook lekker zou moeten voelen. Waar men naar school gaat of wellicht ook 

werkt en waar men gebruik maakt van de voorzieningen die de wijk biedt 

en daarmee contact maakt met de mensen in de buurt. 

 

Dit gaat niet in alle wijken goed en in sommige wijken zijn er zelfs 

rigoureuze acties nodig om de wijk weer enigszins goed te laten 

functioneren om weer een hechte samenleving te vormen. Dergelijke 

wijken zijn bijvoorbeeld de probleemwijken (‘prachtwijken’) van Minister 

Ella Vogelaar. Hierbij gaat het om wijken waar sprake is van een 

meervoudige problematiek op het gebied van wonen, werken, leren 

integratie en veiligheid (Duijvestijn, 2007). De problematieken worden 

veelal aangepakt in de vorm van herontwikkeling waarbij voor de hele 

wijk een ‘integraal’ plan opgesteld wordt.  

 

Om een goed inzicht te kunnen krijgen van wijken en hun problematiek is 

deze literatuurstudie gedaan. De literatuurstudie gaat als eerste in op de 

kenmerken van een wijk en de inrichting. Vervolgens wordt 

herontwikkeling toegelicht zoals dat nu gedaan wordt en de verschillende 

aspecten van de aanpakken. Als laatste wordt ingegaan op de problemen 

die spelen in wijken, hun oorzaken en mogelijke oplossingen. 

 

In deze literatuurstudie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van literatuur. 

Maar niet alle onderdelen zijn beschreven in de beschikbare literatuur. Om 

deze gaten in de kennis op te vullen, zijn er interviews gehouden bij 

professionals. De interviews zijn toegevoegd als bijlage.
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H1. De wijk 

 

Inleiding 

Om de wijkproblematiek beter te begrijpen, is het van belang om eerst 

meer duidelijkheid te krijgen over wat een wijk is en wat de kenmerken 

zijn van een wijk.  

 

De mensen in de wijk zijn in te delen in vier categorieën, namelijk: 

1. De mensen die de wijk zien als thuisbasis, van waaruit weer 

activiteiten elders ondernomen kunnen worden. 

2. De mensen die de wijk benaderen als community. De plek waar het 

grootste deel van hun leven afspeelt. 

3. De mensen die de wijk benaderen vanuit de positie van 

leefbaarheidsklant. Als een consument gebruiken ze de 

voorzieningen, vaak na een nieuwe stap in hun leven.  

4. De woonpassanten. Ze wonen er alleen maar. Ze hebben weinig 

met de wijk en maken er ook geen gebruik van.  

(Bodd & Hofman, 1999) 

 

De vierdeling van de wijk is ook terug te vinden op de camping. Zo zijn er 

de mensen die al 30 jaar of meer naar de zelfde camping gaan, het liefst 

ieder weekend en altijd naar hetzelfde plekje; dan heb je de tweede 

categorie die ook steeds terugkomt op die camping, maar het plekje 

maakt niet uit; de derde categorie bestaat uit mensen die binnen een 

bepaalde regio blijven en binnen die regio campinghoppen; en als laatste 

zijn er de passanten die een korte tijd blijven om daarna niet meer terug 

te keren.  

 

1.1 Wat is een wijk 

Een wijk is een gebied in een stad of groter dorp, bestaande uit meerdere 

kleine buurten. Gemiddeld gezien bestaat een buurt uit ongeveer 5000 
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inwoners/ 3000 woningen (WRR, 2005 | Interview Lemmens). Een wijk 

kan in grootte zeer variëren, waarbij het inwoners aantal op kan lopen tot 

ruim 100.000 mensen. Een dergelijke grote wijk komt zelden voor. 

Wijken zijn over het algemeen afgebakend door middel van een fysieke 

begrenzing, zoals een park, kanaal, een wegader, spoorlijn of water. Dit 

bepaalt samen met de inrichting van een wijk de vorm en grootte. De 

begrenzing en inrichting zijn bepalend voor het wijk- en buurtgevoel. 

(WRR, 2005) 

 

1.2 Te onderscheiden wijktyperingen 

Er zijn verschillende wijktyperingen te onderscheiden. De wijktyperingen 

verschillen behoorlijk, waarbij de meest gangbare zijn de nieuwbouw 

versus bestaande bouw en de typering achterstandswijk versus midden- 

en voorstandswijken.  

De typering achterstandswijk versus midden- en voorstandswijken wordt 

het meest gebruikt. Achterstandswijken komen regelmatig in het nieuws, 

waarbij het nieuws gaat over bijvoorbeeld rellen (18 december 2000, 

Graafsewijk in ’s-Hertogenbosch wordt een FC Den Bosch supporter dood 

geschoten door een politieagent (Oudenaerden, 2000)) of problemen met 

mensen van een andere etnische achtergrond (11 september 2001, de 

wijk Veldhuizen in Ede waar Marokkaanse jongeren de straat op gingen 

om de aanslagen op de WTC-torens in New York te vieren (Utrechts 

Nieuwsblad, 2001)).  

 

Andere verdelingen van wijktyperingen kunnen oplopen tot 14 wijktypen. 

De typeringen kunnen tevens per buurt gelden, waardoor mogelijk in een 

wijk meerdere buurttypologieën voorkomen. Enkele voorbeelden van deze 

wijktyperingen zijn ‘De flatwijk’, ‘De sociale laagbouwwijk’, ‘De naoorlogse 

koopwijk’, et cetera. (Lemoninternet, 2008)  
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1.3 Kenmerken van een wijk 

1.3.1 Algemene kenmerken 

De algemene kenmerken van een wijk zijn uiteraard het fysieke gedeelte, 

waaronder bebouwing en infrastructuur valt. Bebouwing bestaande uit 

woningbouw en bedrijfspanden en infrastructuur bestaande uit wegen, 

parkjes, straatverlichting, etc. Hierbij worden de grenzen gekenmerkt 

door belangrijke aders of natuurlijk barrières, zoals water (WRR, 2005). 

Dit deel is voor iedereen herkenbaar. 

Wijken kunnen gezien worden als ‘natural areas’: Wijkgemeenschappen 

afgebakend door een natuurlijke scheiding zoals een groenstuk, spoorlijn, 

drukke winkelstraat of water. De grootte van de natural area is afhankelijk 

van de invulling van de infrastructuur. (Blokland-Potters, 1998) 

 

Andere kenmerken van een wijk zijn de betrekkingen tussen bewoners en 

andere wijkparticipanten die samen de samenleving van de wijk vormen. 

Wijken zijn over het algemeen heel divers, behalve qua woningbouw 

tegenwoordig, waarin veelal een overeenkomst in esthetica is te vinden.  

 

Wat opvalt uit onderzoeken van VROM, het Ruimtelijk Planbureau en het 

CBS, is dat de wijktypering een eigen kenmerkend verhuispatroon heeft. 

Zo trekken de stadscentra meer mensen van buiten de stad dan dat er 

mensen uit het centrum naar een andere gemeente verhuizen. Daarnaast 

verliest het centrum meer mensen aan andere stadsdelen. In de 

vooroorlogse wijken is een grote toestroom vanuit het buitenland. Er zijn 

dominante verhuisbewegingen zichtbaar, waarbij veel mensen van buiten 

de stad zich in het centrum of een vooroorlogse wijk vestigen, en anderen 

naar een naoorlogse wijk of nieuwbouwwijk binnen dezelfde stad 

verhuizen. (CBS, 2007) 

Binnen de dominante verhuisbeweging is er tevens sprake van een 

‘roltrapeffect’. Nieuwkomers in de stad brengen meestal een lager 

inkomen mee dan stedelingen die de stad verlaten (Burgers en 

Engbersen, 2004 | Platvoet en Van Poelgeest, 2005). De wijk wordt 

gebruikt om te klimmen op de persoonlijke ladder. 
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Iedere wijk heeft zijn eigen identiteit, met zijn eigen problemen. Deze 

problemen dienen op een dusdanige manier aangepakt te worden, dat de 

aanpak past bij de identiteit en het karakter van de wijk.  

 

Statistische beschrijvingen van buurten worden veelal omschreven aan de 

hand van: 

- bevolkingsdichtheid; 

- mobiliteit; 

- omvang; 

- homogeniteit of heterogeniteit. 

(Blokland-Potters, 1998) 

Uit deze gegevens kan een deel van de identiteit en het karakter van de 

wijk gehaald worden. Maar dit zijn alleen statistische gegevens.  

 

1.3.2 Kenmerken achterstandswijk 

Achterstandswijken hebben hun eigen kenmerken. In de meeste gevallen 

zijn de achterstandswijken de oude arbeiderswijken, gelegen dichtbij het 

centrum, of de naoorlogse flatwijken aan de rand van de stad. De 

arbeiderswijken zijn eind 19de eeuw ontwikkeld voor de fabrieksarbeiders, 

welke een arme en afhankelijke bevolkingsgroep vormden. Typerend voor 

deze woningen zijn de wijze van bouwen, kleine rijtjeswoningen, en dat 

deze in grote schaal zijn gebouwd. Na het vertrek van de arbeiders zijn de 

woningen aantrekkelijk gebleken voor mensen uit de lage inkomensgroep. 

Dit ligt ongeveer gelijk in de flatwijken, welke ontwikkeld zijn in de jaren 

60. De goedkope huurprijs heeft mensen met een laag inkomen 

aangetrokken.  

Veel achterstandswijken bestaan voor een groot deel uit sociale 

woningbouw.  

(Wikipedia (achterstandswijk), 2008)  

 

Uit een onderzoek van bijvoorbeeld de Nationale Woningraad is naar 

voren gekomen dat achterstandswijken worden gezien als onveilig en vies. 

Dit gaat ten koste van de leefbaarheid binnen de wijk. Maar ook voor de 

aantrekking van nieuwe mensen naar de wijk. (De Jong, 2007) 



  Hoofdstuk 1 | De wijk 

 5  

1.4 Stakeholders van een wijk 

De wijk heeft vele stakeholders die ieder op hun eigen manier zijn 

betrokken.  

Dit hangt af van de relatie die zij hebben met de wijk, persoonlijk of werk 

gerelateerd. 

 

1.4.1 Bewoners 

Zoals eerder gezegd is het aantal inwoners van een buurt ongeveer 5000. 

Voor een wijk kan dit zeer uiteenlopen.  

De bewoners zijn voor een wijk de belangrijkste stakeholders. Door de 

achtergrond van bewoners wordt het grootste deel van de identiteit van 

de wijk bepaalt. Tevens verzorgen zij de leefbaarheid binnen een wijk.  

De bewoners wonen in de wijk, wat staat voor het slapen, het uitvoeren 

van hun vrije tijd, het doen van de dagelijkse boodschappen en het 

onderhouden van de sociale contacten.  

Omdat het van belang kan zijn om alle bewoners aan te spreken en het 

belangrijk is om het op een juiste manier te doen, komt het voor dat de 

bewoners verenigt zijn in een bewonersvereniging. Deze kan opgezet zijn 

door vrijwilligers uit de buurt of wijk, die zich zeer betrokken voelen en 

een goede bijdrage aan leveren. (KEI, 2008) 

 

1.4.2 De woningbouwcorporatie 

De woningbouwcorporatie verzorgt de sociale woningbouw. Sociale 

woningbouw is in elke (stads)wijk wel terug te vinden. De corporaties 

houden zich voornamelijk bezig met hun eigen woningaanbod en de 

directe omgeving daaromheen. Er zijn steeds meer corporaties die er voor 

kiezen om meer in samenwerking met de wijk te doen, omdat dat gezien 

wordt als hun sociale verplichting. Zij zien hier tevens een meerwaarde in 

voor het behoud van hun woningaanbod in die wijken.  

Corporaties werken mogelijk met een huismeester in een gebouw. Deze is 

er op gericht om de (technische) problemen die bewoners van dat gebouw 

hebben, op te lossen. Buiten de grenzen van het gebouw heeft de 

huismeester geen zeggenschap. (Interview Lemmens) 
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1.4.3 De gemeente 

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting (aanleg en onderhoud) 

van de wijk. Op het moment dat de wijk aangelegd werd, heeft de 

gemeente bepaald hoe de wijk er fysiek uit kwam te zien en welke 

voorzieningen er in de wijk aangebracht werden.  

Na voltooiing van de inrichting, is de gemeente verantwoordelijk voor het 

grootschalige onderhoud, zoals het behoud van de infrastructuur en 

groenvoorzieningen. In de loop van de tijd constateert de gemeente 

mogelijk dat er andere behoefte zijn ontstaan en kan dan besluiten om in 

deze behoefte te voorzien.  

Voor de wijzigingen die bewoners zelf willen, kunnen zij terecht bij de 

gemeente. De gemeente is via verschillende wegen betrokken bij de wijk. 

Zo is er in veel gemeenten een wethouder verantwoordelijk voor een wijk. 

Daarnaast komt de plantsoenendienst langs voor het onderhouden van de 

plantsoenen en wordt het vuil in de wijk opgehaald. Dan zijn er nog de 

loketten voor de burgers, waar zij naar toe kunnen voor hun persoonlijke 

vragen. 

(VNG, 2008) 

 

1.4.4 Onderwijs 

Scholen hebben ook hun betrokkenheid in de wijk. Dit kunnen zowel 

basisscholen als middelbare scholen zijn (volwassenen educatie, 

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal). Vooral de basisscholen kunnen 

voorzien in een extra stukje contact binnen de wijk. De kinderen uit de 

wijk spelen met elkaar en zien elkaar na schooltijd als ze bij elkaar gaan 

spelen. Een interactie waarbij niet zeker zou zijn dat deze kinderen ook 

samen zouden spelen als ze niet op dezelfde school zaten.  

De scholen voorzien steeds meer in buitenschoolse opvang, waarin zij de 

ouders in de wijk tegemoet komen die niet de mogelijkheid hebben om 

zelf voor hun kinderen te zorgen na school of geen opvang kunnen 

regelen. Een voorbeeld hiervan is de Brede School.  

Vooral bij basisscholen, wanneer de kinderen opgehaald worden na 

school, voorziet de school in een extra brandpunt tussen ouders. Ouders 

wachtend op hun kind bespreken alledaagse dingen. Ouders vanuit 
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verschillende hoeken in de wijk komen met elkaar in contact en leren 

elkaar op deze manier kennen.  

(Flap, 1999) 

 

1.4.5 Bedrijven 

Voor bedrijven ligt er ook een belangrijk aandeel binnen de wijk. 

Bedrijven zorgen bijvoorbeeld voor werkgelegenheid.  

Ondernemerschap en bedrijvigheid dragen bij aan de kracht van een wijk. 

Het zorgt voor nieuwe werkgelegenheid en economische groei, solidariteit 

tussen wijkbewoners en nieuwe toekomstperspectieven. De leefbaarheid 

wordt gestimuleerd doordat bedrijven investeren in panden, voorzieningen 

en de omgeving. (Ministerie van EZ, 2008) 

 

1.4.6 Sport, cultuur en recreatie 

Sport, cultuur en recreatie is belangrijk voor een individu. Het geeft die 

persoon de mogelijkheid om te ontspannen en in contact te komen met 

andere mensen.  

 

Sport en beweging is belangrijk voor de mens. Wanneer men aan 

‘bewegingsarmoede’ leidt, dan is dit zorgwekkend. Het werkt overgewicht 

in de hand, waardoor gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Dit geldt 

niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de gezondheid op latere 

leeftijd. Bij beweging kan aan verschillende soorten activiteiten worden 

gedacht, zoals sporten op school of in de wijk, van en naar school of werk 

lopen, fietsen, skeeleren en buiten spelen. Hiervoor dienen wel de 

benodigde voorzieningen in de wijk te zijn en voldoende ruimte. (Stichting 

KRI, 2001) 

 

Cultuur 

Cultuur heeft effecten welke in drie categorieën ingedeeld kunnen worden, 

namelijk: 

1. Individuele effecten 

2. Economische effecten 
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3. Sociale effecten 

Voor het individu zou cultuur het persoonlijk genot, geluk en welzijn 

vergroten. Voor de economie is gebleken dat cultuur een aanzuigende 

werking heeft op innovatieve bedrijven en een grote stimulans voor de 

stedelijke economie is. Voor het sociale effect wordt cultuur gezien als een 

sociaal bindmiddel. Men komt elkaar tegen bij een culturele activiteit of 

werken bijvoorbeeld zelfs samen als vrijwilliger.  

Cultuur stelt mensen in staat om zelf beslissingen te nemen over de eigen 

positie in de maatschappij door de confrontatie met normen, waarden, 

ideeën en leefstijlen van anderen. Men zal kritischer zijn op de 

samenleving en daarbij kan het leiden tot meer begrip. 

(Houtkamp, 2008) 

Cultuur heeft een positief effect op veroorzakers van problemen, maar ook 

op de leefbaarheidsbeleving en –beoordeling. (J. Ruiz, 2004) 

Recreatie 

Recreatie in de wijken trekt steeds meer weg, terwijl het juist zo 

belangrijk is voor de wijk. Het zorgt ervoor dat de wijk bekend wordt bij 

mensen die niet in de wijk wonen, waardoor de wijk andere 

mogelijkheden voor inkomsten heeft en niet alleen gebonden is aan de 

wijk.  

Daarnaast is het goed voor de wijk om zich te kunnen profileren naar 

anderen toe en nieuwe contacten/relaties aan te gaan.  

Vervolgens komen de mensen uit de wijk zelf in contact met andere 

wijken en kunnen zij ideeën op doen voor het onderhoud van de eigen 

wijk.  

 

1.4.7 Gezondheidsvoorzieningen 

“Mensen hebben recht op veilige, eigentijdse zorg van goede kwaliteit. 

Met voldoende keuzevrijheid en met duidelijke rechten en plichten voor 

alle partijen. Aandacht voor kwaliteit moet vanzelfsprekend zijn in de 

zorg.” (Ministerie van VWS, 2008) 

Binnen deze contouren is er op 1 januari 2007 een nieuwe wet van start 

gegaan, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, beter bekend als WMO. 

(Interview Jan Klienbannink)  
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De WMO heeft tot doel dat alle burgers kunnen participeren in de 

samenleving. De gemeenten voeren de WMO uit, waarin zij veel 

beleidsvrijheid hebben om de uitvoering zelf vorm te geven. (Ministerie 

van VWS, 2008) 

 

Over het algemeen worden de eerstelijns gezondheidsvoorzieningen in 

elke wijk geleverd. Onder deze voorzieningen worden een huisarts, een 

apotheek, fysiotherapie, een psycholoog en een verloskundige gezien. 

(Grinten, 2002) De locaties voor deze voorzieningen wordt voornamelijk 

aangegeven door gemeenten, maar vind steeds meer plaats in overleg 

met de woningbouwcorporaties in verband met 

huisvestingsmogelijkheden. (interview Frans Lemmens) 

  

1.5 Voorzieningen 

Binnen het aanbod van voorzieningen in de wijk kan een tweedeling 

gemaakt worden, namelijk: 

- de voorzieningen (bibliotheek, bioscoop, buurtcentrum, café, 

wijkcentrum, kerk, supermarkt, etc.); en 

- de bovenwijkse voorzieningen (Daklozenopvang, golfbaan, haven, 

recreatiegebied, strand, etc.) 

(Ruimtemonitor, 2008) 

 

De voorzieningen zijn voorzieningen die op het niveau van de wijk een rol 

spelen. In de eerste plaats zijn dit winkelvoorzieningen; op de tweede 

plaats spelen typisch wijkgerichte voorzieningen zoals een medisch 

centrum, een bibliotheek en een sportcentrum een rol. Menging van deze 

en andere functies zoals onderwijs, werken en wonen, komen vooral voor 

in de meer stedelijke Vinex-wijken. De aanwezigheid van voorzieningen 

die een functie hebben die boven de wijk uitstijgt, zijn een sterke indicator 

van een hogere vorm van stedelijkheid. Deze voorzieningen kunnen 

interessant zijn voor mensen buiten de wijk of zelfs stad en trekken 

daarmee bezoekers aan. (Ruimtemonitor, 2008) 
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1.6 De organisatie binnen een wijk 

Met de organisatie binnen een wijk wordt bedoeld het organiseren van de 

interne en externe betrekking van de wijk zelf, in vergelijking met een 

professionele organisatie zoals bij een bedrijf. Onderdelen die hier onder 

vallen is het managen van de bewoners, maar ook de relaties die wijken 

hebben met externe contacten zoals naastgelegen wijken.  

 

Voor de organisatie binnen een wijk zijn geen vaste regels opgesteld. In 

de meeste gevallen is er zelfs niet van een wijkorganisatie te spreken, 

puur om het feit dat er geen mensen actief zijn in de wijk op het gebied 

van wijkmanagement. Als er in een buurt activiteiten of iets dergelijks 

geregeld zijn, gebeurt dit op vrijwillige basis vanuit de buurt. Wanneer 

deze vrijwilligers zich niet meer inzetten voor de wijk, zullen er andere 

vrijwilligers moeten opstaan. Gebeurt dit niet, dan bloedt een ‘organisatie’ 

leeg. (WRR, 2005) 

 

Wanneer een wijk in het bezit is van een dergelijke organisatie, is dit 

vooral opgezet in het kader van het verbeteren van de woonkwaliteit van 

de wijk. Voorbeelden waarom dergelijke buurtwachten opgezet worden 

zijn overlast van groepen jongeren, overlast door zwerfafval en een 

onveilig gevoel in de wijk. Dit kunnen zijn meerdere inbraken binnen een 

korte periode of vrouwen die lastig gevallen worden. Het gevoel van 

onveiligheid wordt te groot en men accepteert dit niet langer. (UTnieuws, 

2005) 

 

Een andere reden waarom een buurtwacht opgezet wordt is de algehele 

verloedering binnen een wijk waar men zich aan irriteert. Zwerfvuil en 

dergelijke wordt niet altijd opgeruimd door een gemeente. Wijkbewoners 

gaan zelf hierin voorzien, door middel van een buurtwacht die de mensen 

aanspreekt waarvan zij weten dat zij zich schuldig maken aan 

wijkverloedering. (WRR, 2005) 

 

Gemeenten voorzien niet in een organisatie per wijk. Hier heeft de 

gemeente geen mogelijkheden voor, zowel financieel als qua capaciteit. 
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Om de onvrede toch te beantwoorden, worden de buurtwachten geholpen 

met oprichten. (Polie, 2007) 

 

1.7 Burenrelaties 

Relaties ontstaan veelal door samenwerking in sport of werk of het 

noodgedwongen delen van spullen met elkaar (Flap, 1999). Men ontmoet 

elkaar in de meest uiteenlopende contexten, maar veelal worden er geen 

intensieve sociale bindingen aangegaan. De netwerkleden hebben weinig 

tot geen contact met elkaar en zijn enkelvoudig, omdat men elkaar maar 

in één hoedanigheid kent. Deze ontwikkeling wordt bij bindingen bij buren 

steeds meer veronderstelt. (Völker, 1999) 

Mensen leggen contacten in afhankelijkheid van hun individueel doel of 

hun specifieke probleemsituatie (Flap et al. 1996). Vooral de gemakkelijke 

beschikbaarheid van buren laat deze in aanmerking komen voor de 

oplossing van hun problemen (Lindenberg, 1982).  

 

Burenrelaties onderscheiden zich van andere relaties, omdat er altijd 

aanbod is: iedereen heeft buren, terwijl niet iedereen een partner, 

vrienden, collega’s, of zelfs familieleden heeft. Ten tweede is de relatie 

volledig afhankelijk van interesses, intenties en doelen van de 

interactiepartners. Ten derde heeft men macht over elkaar: iedereen die 

ooit ’s nachts niet kon slapen omdat de buren een luidruchtig feest gaven 

weet dat buren elkaar het leven behoorlijk lastig kunnen maken. Buren 

komen dingen te weten over elkaar door observatie, puur omdat ze zo 

dicht bij elkaar wonen. Tenslotte zijn relaties met buren geen gekozen 

relaties en het vermijden van deze relaties kan zeer omslachtig zijn. 

(Völker, 1999) 

Naarmate de frequentie van interactie tussen mensen toeneemt, zullen zij 

meer op elkaar gesteld raken (contacthypothese) (Blokland-Potters, 

1998).  

 

Uit het onderzoek van Blokland blijkt dat buurtrelaties verandert zijn van 

publiekfamiliair naar anoniem. Publiek-familiair houdt in dat het handelen 

van buurtgenoten voor elkaar zichtbaar is en omdat men elkaar kent is 
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het makkelijk om ergens binnen te lopen. Doordat levensritmes minder 

overeenkomen, vervalt de relatie meer richting anonimiteit. 

 

Ontmoetingsplekken kunnen ook gezien worden als brandpunten. 

Wanneer de brandpunten van het sociale leven, bijvoorbeeld werk, vrije 

tijd en scholing, steeds minder in de buurt liggen, dus wanneer wonen 

niet meer in de ruimte samenvalt met de andere brandpunten, dan zal 

ook minder snel de buurt tot een gemeenschap gevormd worden, simpel 

en alleen al door het gebrek aan gelegenheid tot contact. Dit is ook de 

inhoud van de inmiddels klassieke kritiek op de moderne architectuur en 

stedenbouw: de ruimtelijke scheiding van functies van wonen, winkelen, 

werken en uitgaan maakt het praktisch onmogelijk dat een buurt tot een 

gemeenschap zal worden. (Flap, 1999) 

 

Bewoners moeten zelf hun rolrepertoire vergroten en geïsoleerde 

netwerken voorkomen. Een hoog of laag buurtgebruik speelt hierin geen 

rol. (Blokland-Potters, 1998) 
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H2. De inrichting van een wijk 

 

Inleiding 

De identiteit van de wijk wordt mede bepaald door de indeling. Hoe de 

indeling in de wijk uitgevoerd wordt, zal hieronder toegelicht worden. 

Hierbij zal ook worden ingegaan op de onderdelen die deel uitmaken van 

de inrichting.  

 

2.1  Wijkinrichting 

Onder wijkinrichting vallen verschillende vormen van inrichting. Zo is er 

de fysieke inrichting en de sociale inrichting van een wijk. Beide typen 

inrichtingen hebben invloed op elkaar. 

 

2.1.1 Fysieke inrichting 

Bij de fysieke inrichting gaat het om de ‘harde’ delen van de wijk die niet 

van de een op de andere dag te wijzigen zijn, zoals de bebouwing, 

infrastructuur en groenvoorzieningen. Het zijn de zichtbare delen van de 

wijk. Het uiterlijk van de fysieke inrichting geeft in de meeste gevallen al 

een beeld van hoe de wijk zich voelt. Wanneer een wijk onderhouden 

wordt en er fris uitziet, geeft dit een sfeer aan van veiligheid en een goed 

gevoel. Mensen van buiten de wijk gaan zonder problemen deze wijk in en 

voelen zich hier net als de bewoners ook prettig. Het geheel geeft een 

levendige uitstraling en ziet er gezond uit. Dit heeft zijn weerslag op het 

gezondheidsgevoel in de wijk. (Alleman, 2005 | KEI, 2008) 

 

Wanneer een wijk er vervallen en vies uitziet, wordt dit als niet prettig 

ervaren. Mensen buiten de wijk proberen deze dan ook te mijden. De 

uitstraling geeft een onprettig en onveilig gevoel. De wijk wordt niet 

onderhouden en dit geeft tevens de sfeer aan in de wijk. De bewoners van 

deze wijk voelen zich veelal ongezonder. De wijk straalt weinig positieve 
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energie uit en dit heeft zijn uitwerking op de bewoners. De bewoners zien 

het zelf niet zitten om iets aan de uitstraling te doen, onder het mom van 

het heeft toch geen zin, want dan doe ik het alleen en de rest niet. Omdat 

de sfeer er niet naar is dat men samenwerkt aan de uitstraling, zal de 

uitstraling ook niet veranderen. Deze wijken hebben een neerwaartse 

spiraal en heeft een enorme invloed op de bewoners hun leven. (interview 

Michel Driessen | Duijvestijn, 2007) 

 

2.1.2 Sociale inrichting 

De sociale inrichting van een wijk kan gezien worden als het niet direct 

zichtbare deel van de wijk. Het komt en het gaat, wanneer de tijd ervoor 

is.  

Onder de sociale inrichting van een wijk kan men verstaan de netwerken 

onder bewoners en hoe deze georganiseerd zijn. Een voorbeeld van een 

sociaal netwerk is de buurtvereniging van de wijk. Maar ook de 

voorzieningen die geregeld zijn voor de bewoners in de wijk vallen onder 

de sociale inrichting. De sociale inrichting heeft geen vaste structuur en 

varieert van grootte. Het netwerk is gericht op vrijwillige basis. (Kort, 

2007 | Völker, 1999) 

Er kunnen verschillende structuren zijn in de wijk. Zo kan er een netwerk 

opgebouwd worden bij school waar kinderen en ouders een rol spelen. 

Maar er kan ook een structuur opgebouwd worden bij de supermarkt of 

zelfs op straat. De mensen in de wijk kunnen deel uit maken van 

verschillende structuren, waardoor het mogelijk wordt om de kleine 

netwerken binnen een wijk, uit te breiden naar één groot netwerk van de 

gehele wijk. Afhankelijk van de personen die deelnemen, wordt het 

netwerk onderhouden. (CMWW, 2008) 

 

Bij de sociale inrichting gaat het tevens om diversiteit van de mensen. Dit 

kan gestuurd worden door de fysieke inrichting, door middel van 

typeringen in woningen, zoals sociaal – middenklasse – duur (Interview 

Lydia Albinus | WRR, 2005). De fysieke inrichting bepaalt tevens waar de 

netwerken een centraal punt hebben en onderhouden worden en waar 

activiteiten plaats kunnen vinden (Völker, 1999).  
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De sociale inrichting is lange tijd een ondergeschoven kindje geweest. 

Voorheen werd alleen gekeken wat er benodigd was voor de fysieke 

inrichting. Problemen leken op te lossen, maar kwamen na enige tijd toch 

weer boven. Dan was er geen capaciteit meer om na te denken over de 

sociale inrichting. Tegenwoordig wordt hier anders mee om gegaan. 

(Interview Michel Driessen) 

  

2.2  De huidige uitwerking van wijkinrichting 

De fysieke inrichting wordt anders uitgewerkt dan de sociale inrichting. 

Zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen, beïnvloeden de 

inrichtingen elkaar wel en daar dient rekening mee gehouden te worden 

met de ontwikkeling van een wijk.  

 

De fysieke inrichting bestaat uit verschillende componenten. Zo zijn er de 

gebouwen voor voorzieningen. De grootte van voorzieningen wordt 

bepaald door geografische en demografische cijfers. Hierbij moet rekening 

worden gehouden met de toekomst, wat dus groei of krimp inhoudt. 

(Interview Lydia Albinus) In de wijk zijn altijd enkele basisvoorzieningen 

nodig. 

 

De sociale inrichting is een stuk lastiger in te richten dan het fysieke 

gedeelte. Het merendeel van deze inrichting is niet zichtbaar en is vanuit 

de Overheid niet te sturen. Het enige wat hierin gestuurd kan worden is 

de locatie waar de mensen samen kunnen komen, hoe groot deze is en 

welke subvoorzieningen er in zitten.  

Dan zijn er nog de sociale voorzieningen die er voor de mensen zelf zijn, 

zoals begeleiding in het vinden van een baan. Deze voorzieningen leveren 

maatwerk en kunnen worden gezien als tijdelijke projecten. 

Laagdrempeligheid is hierbij van groot belang.  

(Interview Valerie van Nielen) 

Voor de sociale inrichting kunnen ambities opgegeven worden en hier kan 

sturing aan gegeven worden, maar uiteindelijk zullen de mensen in de 

wijk dit zelf tot een succes moeten maken. (Gemeente Eindhoven, 2007) 
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2.3  Het verloop van dit proces 

Het proces voor de inrichting is complex. Vooral bij de sociale inrichting, 

omdat hier dus weinig aan te sturen is. Hoewel dit qua aanpak nogal kan 

verschillen. Zo heeft de gemeente Ede er alles aan gedaan om in de wijk 

Veldhuizen A een grote bewonersparticipatie te verkrijgen door middel van 

een bezoek aan alle deuren in de wijk. Dit heeft zeker zijn vruchten 

afgeworpen met enkele kantopmerkingen. Inmiddels is het in Ede nu zo 

ver dat bijna alle bewoners echt betrokken zijn met de wijk en mee doen 

met de activiteiten die door medebewoners worden georganiseerd.  

Uiteindelijk zullen de bewoners het toch geheel zelf moeten gaan doen en 

organiseren, zonder hulp van buitenaf. Op deze manier blijft iedereen in 

de wijk actief en draagt iedereen zijn steentje bij.  

(VeldhuizenA, 2008) 

 

Het ontwikkelen van netwerken kan ook op een andere manier, namelijk 

kleine groepen mobiliseren om actief te worden in een wijk door middel 

van straatprojecten, zoals in Eindhoven bij het project ‘Straat aan zet’. 

Kleine groepen mensen worden persoonlijk benaderd om iets te doen 

binnen hun straat. Andere straten zien de uitkomsten en willen dat zelf 

ook heel graag. Zij benaderen of worden benaderd door de straat die dit 

al heeft gedaan waardoor er interactie ontstaat. Dit zou als een olievlek 

moeten uitwerken. (Straat aan zet, 2008)  

 

Maar het gaat ook om de sociale voorzieningen in de wijk. Uit de literatuur 

en interviews komt niet goed naar voren hoe dit proces in zijn werk gaat.  

 

Het proces voor de fysieke inrichting verloopt anders. Hierbij kan rekening 

worden gehouden met de wensen van de bewoners, maar in de meeste 

gevallen wordt gekeken naar herontwikkeling en of het financieel haalbaar 

is. Het moet ook financieel haalbaar zijn, maar wellicht dat het proces 

efficiënter kan.  

Tegenwoordig wordt bewuster gekeken naar wat de fysieke inrichting kan 

bijdragen aan het sociale leven. Zo wordt er bijvoorbeeld steeds meer 

gewerkt met de CIAM-methode (CIAM = Congrès Internationaux 
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d'Architecture Moderne). Deze methode is gericht op ‘licht, lucht en 

ruimte’. Doel van deze methode is een heel heldere structuur te 

ontwikkelen waarbij de drie elementen sterk naar voren komen. Uit de 

structuur vallen vanzelf de infrastructuur, de bebouwing en de 

groenstukken op hun plek. Dit kan gezien worden als een visie voor een 

stedenbouwkundig plan.  

(Eesteren, 1997) 

Deze manier van wijkopbouw blijkt positief te werken op mensen in de 

wijk.  

 

2.4  De betrokken stakeholders 

De inrichting van een wijk heeft invloed op enkele partijen. Partijen die 

direct bij de wijk betrokken zijn. Degenen die het dichtst bij de wijk staan, 

zijn de bewoners en de woningbouwcorporaties. Zij geven de wijk hun 

identiteit.  

De woningbouwcorporaties doen hierin mee vanwege het vastgoed dat zij 

beheren en voor welke categorie mensen deze woningen beschikbaar zijn. 

Zij bepalen voor een deel welk type mensen in de wijk komen.  

(Heijlijgers, 2005) 

 

Een andere grote partij is de gemeente. Voor de betreffende wijk ligt deze 

partij altijd vast, aangezien een wijk of gemeente niet kan verhuizen ten 

opzichte van elkaar. De gemeente zorgt er voor, samen met de 

woningbouwcorporaties en de bewoners dat er een bepaalde sturing 

teweeg wordt gebracht in de wijk. Steeds meer wordt er samen beslist 

wat er moet gebeuren in een wijk. Dit zijn de grootste vaste partijen in 

een wijk. 

(Gemeente Ede, 2002) 

 

Dan zijn er nog andere partijen. Voor deze partijen ligt er echter niet altijd 

een rol weg gelegd. Dit heeft verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld dat 

marktpartijen overbodig kunnen zijn. Zo zijn er projectontwikkelaars die 

niet altijd betrokken worden in herstructurering. Dit kan samenhangen 

met het aanwezige financiële kapitaal binnen de corporatiesector. Tevens 
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kan de betrokkenheid van de projectontwikkelaar niet perse nodig zijn 

wanneer de problemen van sociaal-economische aard zijn. Samenwerking 

tussen gemeente, corporatie(s) en welzijnsinstellingen ligt dan meer voor 

de hand. Als laatste reden hebben corporaties steeds vaker meer kennis 

in huis. (Beckhoven, 2007) 

 

Globaal gezien bestaan de partijen die deelnemen aan het proces uit 

bewoners, politici, beslissers, professionals en externe deskundigen. 

(Forum, 2006) 
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H3. Herstructurering van wijken 

 

Inleiding 

Er zijn verschillende plannen om oude wijken te herontwikkelen of 

herstructureren. De ‘vernieuwing’ van deze wijken heeft als doel de 

sociale samenhang, de integratie en de leefbaarheid te vergroten. In 

ongeherstructureerde wijken trekken bewoners weg omdat de huidige 

woning niet meer voldoet aan hun eisen en er geen passende woning 

beschikbaar is in de wijk. Na herstructurering moet er voor iedereen een 

passende woning te vinden zijn, waardoor verhuizen naar een nieuwe, 

onvertrouwde omgeving niet meer hoeft. Variatie binnen de 

woningvoorraad levert menging van verschillende bevolkingsgroepen. Op 

deze manier kan wederzijds begrip ontstaan. Het kan zelfs zo zijn dat het 

uiteindelijke gebouw niet het doel is, maar de weg er naar toe. De 

bewoners van de wijk moeten inzet tonen en hun buurt uit het slop 

trekken. Dit kan door middel van collectieve particulier 

opdrachtgeverschap en met behulp van gemeenten.  

(Particulier opdrachtgeverschap, 2008) 

 

3.1  De kenmerken van herstructurering 

Herstructurering moet de keuzemogelijkheden verruimen, waarbij een 

belangrijk middel is het doorbreken van de eenzijdige woningvoorraad. Op 

deze manier moeten draagkrachtige bewoners en bedrijven worden 

aangetrokken en vastgehouden, ruimtelijke segregatie worden 

tegengegaan en de leefbaarheid binnen wijken worden verbeterd. Een 

deel van de oude woningvoorraad wordt vervangen door nieuwbouw van 

een hoger prijsniveau.  

(Beckering, 2007) 

 



Literatuurstudie | Susanne Rijker   

 

 20 

Bij herstructurering staat de veronderstelling centraal dat met name naar 

inkomen gedifferentieerde wijken levensvatbaar zijn (Beckhoven & van 

Kempen, 2002) 

Steeds meer wordt binnen de volkshuisvesting aandacht besteedt aan het 

ontwikkelen of behouden van een buurt- of wijkidentiteit. De begrippen 

‘leefstijl’ en ‘woonmilieu’ komen hierbij steeds naar voren.  

(Beckering, 2007) 

 

Een juiste herontwikkelingsstrategie is niet zo te noemen. Elke strategie 

heeft zo zijn voor- en nadelen. Een goede oplossing hiervoor is om 

meerdere strategieën te combineren. Op deze manier kan een hoge 

kwaliteit behaald worden. Onderdeel hiervan is om ervoor te zorgen dat er 

meerdere concepten liggen. Wanneer vanaf het begin af aan vast 

gehouden wordt aan één concept, vergt dit meer inspanningen en dit kan 

leiden tot hogere kosten dan vooraf was voorzien.  

(Verbart, 2004) 

 

3.2  De uitwerking 

Het proces van herstructurering verloopt in enkele logische stappen. Zo 

zijn er 4 heldere stappen te onderscheiden. 

Stap 1: Inventarisatie, onderzoek en probleemstelling 

Stap 2: Ontwikkelen van een wijkvisie 

Stap 3: Het uitwerken van een wijkvisie naar een wijkplan 

Stap 4: De uitvoering van het wijkplan 

(Gemeente Ede, 2002 | Gemeente Eindhoven, 2007) 

 

Voor dat begonnen wordt aan deze stappen, moeten enkele vragen 

beantwoordt worden over herontwikkeling. 

- Welke problemen spelen er? 

- Hoe ziet het woningbestand eruit? 

- Is herstructurering nodig en gewenst? 

- Wat vinden de bewoners ervan? 

(Forum, 2006) 
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De stappen zullen hier nader toegelicht worden.  

Stap 1. Inventarisatie, onderzoek en probleemstelling 

 

De wijkproblematiek binnen wijken ziet er nagenoeg hetzelfde uit. Wel is 

het zo dat op bepaalde punten extremen zitten en die verschillen per wijk. 

Belangrijk voor herstructurering is om te weten welke extremen er binnen 

de wijk zijn en welke een meer drastische aanpak nodig hebben dan 

andere problemen.  

 

Dit kan op verschillende manieren van inventarisatie en onderzoek 

achterhaald worden. Zo kan er bijvoorbeeld een SWOT-analyse gemaakt 

worden. Met een SWOT-analyse wordt in kaart gebracht wat de sterkten 

en zwakten zijn van een wijk en waar de kansen en bedreigingen liggen. 

Dit wordt veelal bij bedrijven gebruikt, maar wordt steeds frequenter 

gebruikt voor wijken, zoals bijvoorbeeld in Ede. Vervolgens is met de 

bewoners van de betreffende wijk gesproken om te bekijken of wat de 

gemeente voor ogen had binnen de SWOT-analyse, overeenkomt met de 

werkelijkheid. (Interview Lydia Albinus) 

 

Een andere methode is een enquête onder bewoners. Vooraf worden 

vragen opgesteld en deze worden of via een persoonlijk interview 

afgenomen of via internet of brief. Bij deze manier is het lastig in te 

schatten naar de werkelijkheid. Daarnaast liggen de vragen vast en 

worden bewoners niet gestimuleerd om over andere elementen hun 

ongenoegen te laten uiten. Deze methode kan beperkt werken doordat 

niet iedereen zal reageren. (Baarda en de Goede, 2005) 

 

Dan zijn er nog de één-op-één-gesprekken met bewoners. Dit gebeurt 

meestal op initiatief van de gemeente. Het doel is om zoveel mogelijk 

achter de werkelijke problemen te komen en hoe de gedachtengang is in 

de wijk. Dit is tevens een belangrijk middel voor het ontwikkelen van het 

vertrouwen in de wijk. Een bijkomend voordeel hiervan is, dat het gevoel 

van echt naar de bewoners luisteren gekweekt kan worden. Op deze 

manier kan vertrouwen in de juiste aanpak gecreëerd worden. (Interview 

Lydia Albinus) 
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Een totaal andere manier is de problemen bekijken op basis van cijfers. 

Cijfers gebaseerd op demografie of op geregistreerde cijfers, zoals 

bijvoorbeeld mogelijk is bij criminaliteit. Dit is echter niet mogelijk voor 

alle problemen, omdat niet alle problematiek geregistreerd wordt. Deze 

cijfers geven aan wat er zeker afspeelt, maar dit kan van de waarheid 

afwijken, doordat niet alle voorvallen gemeld worden. (CBS, 2008 | 

Politie, 2008) 

 

De vragen die verder beantwoordt dienen te worden zijn bijvoorbeeld wat 

de toekomstmogelijkheden zijn voor de wijk en wat de gewenste en 

huidige kwaliteiten en functies zijn. (Milieuraad Utrecht, onbekend) 

 

De uitkomsten van deze onderzoeken worden vervolgens vastgelegd in 

een plan van aanpak. Hierin wordt genoteerd welke problematieken er zijn 

en welke het zwaarst wegen en wat vervolgens als eerste aangepakt dient 

te worden. Hiermee wordt de probleemstelling vastgelegd, welke 

vervolgens omgezet wordt naar een wijkprofiel. Vervolgens wordt er over 

gegaan naar stap 2.  

 

Stap 2. Ontwikkelen van een wijkvisie 

Een visie geeft inzicht in de richting van waar men heen wilt. Scenario’s 

zijn hierbij mogelijk, waarbij oplossingen gegeven worden voor het 

uiteindelijke doel. Er wordt gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden en 

onmogelijkheden. Onderdeel hiervan is een ruimtelijke analyse en visie. 

Rekening houdend met de drie pijlers binnen wijkontwikkeling (komt terug 

in 3.4.1) is het verstandig om per pijler een visie te ontwikkelen. Hierin 

kan duidelijker aangegeven worden welke voorzieningen er nu en straks 

nodig zijn voor de bewoners. Er kunnen zoveel visies ontwikkeld worden 

als nodig (bijvoorbeeld een visie voor de openbare ruimte). Wat hierbij 

van belang is, is dat de visies wel samen genomen kunnen worden tot één 

duidelijke visie, waarin alle punten uit de visies op een juiste manier 

samengepakt zijn. (Gemeente Ede, 2002) 

 

De wijkvisie zal duidelijkheid moeten verschaffen over de plek van de wijk 

in de stad als totaliteit, het voorzieningenniveau, de samenstelling van de 
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bevolking (bijvoorbeeld of er sprake is van vergrijzing of segregatie) en de 

manieren waarop sociale cohesie en gedeeld burgerschap worden 

gefaciliteerd. (Forum, 2006) 

 

Stap 3. Het uitwerken van een wijkvisie naar een wijkplan.  

Hierin wordt de visie uitgewerkt in concretere plannen en wordt de 

haalbaarheid bekeken. Zo wordt bepaald welke maatregelen er genomen 

dienen te worden. Hiervan wordt tevens een kostenoverzicht gemaakt en 

wordt bepaald hoe de plannen uitgevoerd gaan worden.  

Belangrijk bij het uitwerken van een wijkplan, is dat rekening gehouden 

wordt met een lange termijn van uitvoeren.  

De aparte plannen worden aan verschillende elementen getoetst, zoals 

een bestemmingsplan, en worden vervolgens verwerkt in 

ontwikkelingsplannen, sociale statuten (herhuisvestingsplannen), 

onderhoudsplannen voor zowel de korte als de lange termijn en worden 

bouwplannen opgesteld. Dit geheel vormt met elkaar een wijkplan.  

(Gemeente Eindhoven, 2007 - 2) 

 

Stap 4. De uitvoering van het wijkplan 

Als laatste stap wordt het wijkplan werkelijk uitgevoerd. De 

voorbereidingen die nodig zijn, zijn al enigszins in gang gezet, door de 

gesprekken met bewoners. Hieruit kan een participatie verwacht worden 

vanuit de bewoners. De uitvoering wordt hier zo min mogelijk door 

belemmerd.  

Dan zijn er nog andere voorbereidingen die gedaan moeten worden, zoals 

de werkelijke uitvoering. Planningen worden opgesteld en bedrijven 

worden ingehuurd voor de uitvoering. De gemeente is degene die de 

opdrachten uitzet. 

(Gemeente Ede, 2002) 

 

3.3  Het verloop van de vier stappen 

De stappen worden in feite in de volgorde doorlopen zoals in de vorige 

paragraaf omschreven. Maar dit gehele proces verloopt niet altijd 

vlekkeloos.  
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Zo is het mogelijk dat tijdens de planvorming maatregelen en visies 

tegenstrijdig zijn ten opzichte van elkaar of elkaar in ernstige mate zelfs 

tegenwerken. Dan is het belangrijk om hierbij stil te staan en terug te 

gaan naar de eerste stap. Dan kan eerst getoetst worden of het 

geformuleerde nog voldoet aan de gestelde maatregelen in stap 1. Mocht 

dit het geval zijn, dan zal men de maatregelen moeten herformuleren 

zodat de gewenste mogelijke kwaliteiten en functies opnieuw bepaalt 

worden. Het proces zal vervolgens opnieuw doorlopen worden. (Milieuraad 

Utrecht, onbekend) 

 

Aan het begin van het gehele proces is een plan opgesteld. Gedurende de 

uitvoering is een mate van beheer van groot belang. Op deze manier vindt 

er een vorm van check plaats, waarbij gecontroleerd wordt of er 

daadwerkelijk vorderingen gemaakt worden in de wijk. De problematieken 

in de wijk worden aangepakt en dit geeft een verandering van de wensen 

binnen de wijk. Hier moet op kunnen worden ingespeeld door de 

gemeente en de uitvoerende instanties. Ook tijdens de aanpak van de 

wijk. Het is mogelijk dat tussentijds plannen aangepast moeten worden 

aan de dan spelende factoren. (Interview Lydia Albinus) 

 

Het is altijd een aanrader om de stappen van het proces nogmaals te 

doorlopen wanneer men bij stap 4 is geraakt. Op deze manier kan goed 

worden bekeken of de in het begin gestelde maatregelen nog steeds van 

kracht zijn en of dat aan alle vraagstukken beantwoordt wordt. 

(Milieuraad Utrecht, onbekend) 

 

Het proces van herstructurering wordt beïnvloed door landelijke 

gebeurtenissen of perikelen. Dit is vooral vanuit de landelijke politiek 

merkbaar. Ieder kabinet heeft nieuwe speerpunten en dit heeft gevolgen 

voor de aanpak voor bijvoorbeeld herstructureringswijken. Nieuwe doelen 

worden gesteld en de politiek eist dat deze in de plannen verwerkt 

worden. Het proces zal hierop moeten inspringen voor zover dit mogelijk 

is. (Interview Valerie van Nielen) 
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De processen per wijk verschillen van elkaar doordat er steeds een andere 

dynamiek is. Binnen de herstructurering (of ook wel wijkaanpak) is er nu 

een andere insteek in het proces. Tot een aantal jaren geleden werd 

alleen het fysieke deel opnieuw opgezet. Vanaf ongeveer 2000 is erkent 

dat de sociale kant van de wijk meer aandacht nodig heeft. De sociale 

kant wordt steeds meer gezien als het startcomponent van de plannen. De 

fysieke inrichting is nu een onderdeel van het proces. Deze 

procesverandering vergt veel van mensen. De sociale kant behelst veelal 

niet zichtbare elementen in de wijk, waardoor niet altijd begrip behaald 

kan worden in de wijk. Hier moet op een goede manier mee om gegaan 

worden. (Interview Michel Driessen) 

 

Bestaande aanpakken en hun processen dienen niet gekopieerd te worden 

in een andere wijk. Het is belangrijk om per wijk goed te weten hoe de 

sociale structuur is. Hierop moet iedere aanpak opnieuw aangepakt 

worden. Tevens is het van belang om te weten wat de bewoners willen en 

wat ze te zeggen hebben. Tenslotte gaat het om deze groep mensen en zij 

moeten de leefbaarheid in de wijk optimaal houden. Wanneer er dingen 

gebeuren die zij niet willen, zal de leefbaarheid snel weer in verval raken. 

(Veen, 2006) 

 

Het proces wordt door nog een factor bepaald, namelijk de stakeholders. 

Het gedrag van de stakeholders bepaalt de snelheid van het proces. Het 

hangt er van af hoe stakeholders met elkaar samenwerken, maar het is 

niet zelden dat één stakeholder het proces tegenwerkt. Om het proces zo 

optimaal mogelijk te houden, is het van belang om goede afspraken te 

maken onderling. (Gemeente Ede, 2002) 

Om het proces van herontwikkeling tot een succes te maken is het van 

groot belang om draagvlak te creëren. Een goed georganiseerde 

participatie van zittende en nieuwe bewoners, in alle projectfasen, legt 

een stevig draagvlak onder de herstructureringsoperatie. (Forum, 2006) 

 

Over het algemeen geldt een lange looptijd voor plannen om te 

ontwikkelen. Dit heeft te maken met de benodigde formaliteiten. Zo zal 

het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. De duur van het wijzigen 
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van een bestemmingsplan kan bijna een jaar in beslag nemen. Dan zijn er 

nog de benodigde vergunningen vereist voor de herontwikkeling zelf. 

Hiervoor geldt ongeveer een periode van 13 weken. (VROM, 2008) 

Vervolgens zijn er nog infrastructurele voorzieningen nodig, zoals een 

wegennet, maar ook infrastructuur voor elektra en dergelijke. (Forum, 

2006) 

 

3.4  De ontwikkelingen op het gebied van (her)ontwikkeling 

Al vanaf de jaren zestig worden verschillende aanpakken toegepast binnen 

de stedelijke vernieuwing in Nederland. Het accent lag daarbij 

bijvoorbeeld op de versterking van de economische functie van de grote 

steden. Dit ging ten koste van de woonfunctie en leidde tot hevige 

protesten. In de jaren tachtig verschoof het accent richting de 

kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de woonfunctie van 

binnensteden en omliggende woongebieden. De huivesting werd 

voornamelijk gericht op het huisvesten van lage inkomens; buurten met 

een slechte woningvoorraad kregen nieuwe woningen of bestaande bouw 

werd verbeterd (voornamelijk sociale huurwoningen). De situatie voor de 

zittende bewoners werd hierdoor verbeterd.  

(Beckhoven, 2007) 

 

Vanaf de jaren negentig heeft weer een aandachtsverschuiving 

plaatsgevonden en deze is gericht op een groter deel van de bevolking. 

Enkele van deze regelingen die onder dit aandachtspunt vallen, zullen hier 

nader belicht worden.  

 

Stedelijke vernieuwing wordt in 2 perspectieven gehanteerd: 

1. de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van buurten en wijken. 

Het accent ligt hierbij op ‘upgrading’ van woningen en 

woonomgeving. 

2. het verbeteren van de sociale kwaliteit van het samenleven in een 

wijk. Het accent ligt hier op verbetering van de sociale cohesie, de 

sociale samenhang tussen bewoners in een wijk in relatie tot de 

verbetering van de leefbaarheid in wijken. Er is veel aandacht voor 
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de dagelijkse ergernissen over ‘schoon, heel en veilig’, het gedrag 

van sommige buurtbewoners, de rommel op straat en in de portiek. 

Hierbij is er weinig aandacht voor de sociale dynamiek die het gevolg is 

van de aspiraties en ambities van huidige en toekomstige bewoners. Er is 

veel aandacht voor allerlei ergernissen, maar er is weinig oog voor wat 

bewoners dagelijks bezig houdt en zorgen baart: de moeite om de eindjes 

aan elkaar te knopen, de pogingen om een betere baan te vinden of de 

ongerustheid om de opleiding van de kinderen. 

(VROMraad, 2006) 

 

3.4.1 Grote stedenbeleid 

Het doel van het Grotestedenbeleid is de versterking van de economische 

en sociale (infra-)structuur van steden, waarbij met name gekeken werd 

naar de terreinen werk, leefbaarheid, veiligheid, onderwijs en zorg. 

Daarnaast werd er gesproken over het tegengaan van ruimtelijke 

segregatie van kansarme bewoners. Dit beleid is vervolgens uitgebreid 

met de vaststelling van de Nota Stedelijke Vernieuwing.  

(SEO, 2005) 

 

De eerste periode van het Grotestedenbeleid loopt van 1995 tot 1999. 

Vervolgens zijn met alle grote steden apart afspraken gemaakt voor de 

vijf jaar die daarop volgden. In deze afspraken zijn, omgevormd tot 

meerjarenontwikkelingsprogramma’s, de visie en strategie voor de 

betreffende periode geformuleerd en hoe men dit beleid wil gaan 

realiseren.  

(SEO, 2005 |  Grotestedenbeleid, 2008) 

 

Het Grotestedenbeleid kent enkele invalshoeken, de fysieke pijler, de 

sociale pijler en economische pijler. Onder de sociale pijler vallen: jeugd, 

onderwijs, veiligheid, drugsoverlast, kinderopvang, sociaal-cultureel werk. 

De economische pijler gaat in op het bevorderen van de stedelijke 

bedrijvigheid, zoals via meer ruimte voor bedrijvigheid, versterking van de 

economische structuur, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. De fysieke 

vernieuwing van steden wordt al belangrijkste ervaren. 
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(SEO, 2005) 

 

Per pijler zijn er voor de periode 2005-2009 nieuwe doelstellingen 

opgesteld. Deze doelstellingen zijn terug te vinden in Bijlage 6. 

(Grotestedenbeleid, 2008) 

 

De missie van dit beleid is om in 31 grote steden een verandering teweeg 

te brengen, dat deze wijken als krachtige wijken gezien kunnen worden. 

De (zichtbare) resultaten die geboekt, worden neergezet met een 

minimum aan bureaucratie. “Krachtige steden zijn steden die veilig zijn, 

en die in alle opzichten voldoen aan de – steeds hogere – eisen die 

bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten aan een stad 

stellen. Een economisch vitale stad, met hoogwaardige vestigingslocaties 

en een hechte sociale samenhang, die werk biedt aan wie dat zoekt. 

Kortom, een stad die kansen biedt aan zijn burgers en waar het veilig en 

prettig is om te verblijven.” (Grotestedenbeleid, 2008) 

 

3.4.2 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

Per 1 januari 2000 geldt er een nieuwe wet, namelijk de Wet stedelijke 

vernieuwing. Dit is in de plaats gekomen van een aantal bestaande 

wetten. Hier valt het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 

onder. (VROM, 2008) 

 

Dit beleid heeft er voor gezorgd dat vanaf het jaar 2000 30 grote steden 

rechtstreeks een budget kregen: het Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing. Ook hiervoor gold dat een ontwikkelingsprogramma 

opgesteld moest worden om in aanmerking te kunnen komen voor deze 

subsidie.  

Binnen dit beleid zijn negen inhoudelijke, landelijke doelstellingen te 

onderscheiden: 

1. Vergroting van de variatie en differentiatie van woonmilieus; 

2. Huisvesten van specifieke bevolkingsgroepen die moeilijkheden 

ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting; 

3. Tegengaan van onvrijwillige segregatie; 
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4. Verbetering van de omgevingskwaliteit; 

5. Zorgvuldig, duurzaam en intensief ruimtegebruik; 

6. Behoud van cultuurhistorische waarden; 

7. Verbetering van de fysieke voorwaarden voor economische 

activiteit; 

8. Verbetering van de milieukwaliteit; 

9. Versterking van de sociale infrastructuur. 

(SEO, 2005) 

 

De subsidieregeling is een bundeling van grotendeels bestaande 

subsidieregelingen vanuit de ministeries VROM (beheerder), EZ en LNV. Er 

wordt nu één integrale uitkering uitgegeven, waardoor een samenhangend 

en integraal beleid voor de gemeenten mogelijk wordt. (SEO, 2005) 

 

Een onderdeel van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is het 

InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV). Dit is opgezet om 

stedelijke vernieuwing te versnellen en de kwaliteit te bevorderen over de 

periode 2001 en 2004. Jaarlijks worden er subsidies verleend aan 

creatieve en vernieuwende ideeën en projecten voor stedelijke 

vernieuwing. Hier binnen zijn voorbeeldprojecten opgezet en wordt kennis 

en ervaringen uitgewisseld.  

Om de kennisuitwisseling optimaal te houden, wordt er ieder jaar per 

project een evaluatie gehouden en voortgangsrapportage gemaakt. 

(VROM, 2008 | Grotestedenbeleid, 2008) 

 

Het budget kan gezien worden als een tegemoetkoming in de kosten die 

gemeenten maken op het moment dat er onvoorziene kosten komen in de 

vorm van gerezen knelpunten die de voortgang van het proces van 

stedelijke vernieuwing stagneren of vertragen of als versneller van de 

uitvoering van de plannen. (VROM, 2008) 
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3.4.3 Krachtwijken 

In maart 2007 kwam het groots in de krant: 40 wijken in Nederland zijn 

gekwalificeerd als slechtste wijk en deze zullen grondig worden 

aangepakt. (Bijlage 7) 

Minister Ella Vogelaar van Wonen, wijken en integratie heeft een nieuw 

initiatief getoond en daarvoor een lijst samengesteld van 40 

probleemwijken. Alle wijken in Nederland zijn beoordeeld door het 

ministerie op 18 indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op 

sociale achterstand, fysieke achterstand, sociale problemen en fysieke 

problemen. Deze wegen allen voor een kwart mee. De lijst van de 

indicatoren is opgenomen in Bijlage 8. 

(Tweede Kamer, 2006) 

 

Project: Van probleemwijk naar prachtwijk  

Er komt een offensief om probleemwijken te ontwikkelen naar prachtwijken. 

Onderdeel daarvan zijn aanvalsplannen met gemeenten, woningcorporaties, 

bedrijfsleven, politie, welzijnswerk en scholen, waarbij zij het eens worden over 

doelen, geld en middelen. De rijksoverheid is medefinancier, inspirator en verbinder.  
(Tweede Kamerfractie, 2007) 

 

 “Het kabinet wil wijken waar ernstige problemen zijn rond wonen, 

werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid voorthelpen, opdat 

mensen in deze wijken weer kansen hebben en graag in hun wijk wonen. 

Het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, lokale organisaties én bewoners, 

gaan samen bepalen welke doelen ze hebben en hoe ze dit doel gaan 

bereiken. Zo wil het kabinet deze aandachtswijken samen met 

betrokkenen omvormen tot krachtwijken.” 

(VROM, 2008) 

 

De term probleemwijken is omgedoopt tot krachtwijken, omdat Minister 

Vogelaar juist de kracht van de mensen uit deze wijken wil bundelen. 

(DePers, 2007) 

 

De wijken die op de lijst van krachtwijken staan, zijn veelal wijken 

waarvoor al plannen waren voor herontwikkeling. Toen bekend werd dat 

deze lijst er kwam, werd er door gemeenten weinig van aangetrokken 
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omdat het inmiddels het zoveelste lijstje was voor probleemwijken. 

Uiteindelijk bleek dat aan deze maatregel zwaarder getrokken werd dan 

de eerdere lijstjes en de gemeenten werden verplicht om wijken aan te 

dragen. Tijdens deze voordracht moest ook een wijkactieplan ingeleverd 

worden voor de aanpak van de wijk. Mede door deze plannen is bepaald of 

een wijk werkelijk op de lijst kwam ja of nee. Uiteindelijk zijn de 

daadwerkelijke plannen half 2007 gestart en het is de bedoeling dat de 

plannen over een periode van 10 jaar uitgevoerd worden en tot 

opmerkelijke resultaten leiden. De gemeenten en corporaties worden 

hierbij niet vrij gelaten. Door de landelijke Overheid zullen zij met enige 

regelmaat gecontroleerd worden. Hoe dit precies in zijn werk gaat is 

echter nog in een ontwikkelingsfase.  

(Interview van Nielen | gemeente Eindhoven) 

 

3.4.4 Emmen Revisited 

De gemeente Emmen heeft haar eigen visie op wijkherstructurering 

gecreëerd. Deze wijken vallen niet onder de krachtwijken of wijken die 

extra aandacht nodig hebben. Maar de gemeente Emmen wilde zelf toch 

al het mogelijke in het werk stellen om de wijken zo optimaal mogelijk te 

houden. Deze visie heet ‘Emmen Revisited’ en wordt geprezen door heel 

het land.  

Het is een werkwijze die niet letterlijk gekopieerd moet worden, maar wel 

kenmerkende elementen heeft die als een methode gezien kunnen 

worden. Er zijn vier opvallende kenmerken die als basis dienen: 

1. Samenwerken in een alliantie 

2. Projectbureau met een eigen gezicht 

3. Gezamenlijk programma 

4. Bewoners als gelijkwaardige partner 

Dit heeft geleid tot een programmatische en resultaatgerichte manier van 

werken die voldoende flexibiliteit geeft voor lokale aanpassingen. (Emmen 

Revisited, 2007) 
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H4. Wijkproblematiek 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat onder wijkproblematiek verstaan 

wordt. Er wordt ingegaan op de problemen en waar hun oorsprong ligt. Op 

het moment dat de oorsprong duidelijk is, kan er gekeken worden naar 

mogelijke oplossingen per probleem en kan er een bijdrage geleverd 

worden aan een integrale aanpak. 

 

4.1 Wat is wijkproblematiek 

Wijkproblematiek is te onderscheiden in verschillende categorieën. Deze 

categorieën zijn in elkaar verweven en vormen samen de complexe 

wijkproblematiek. In de volgende paragraaf worden de categorieën 

toegelicht. Eerst zal ingegaan worden wat wijkproblematiek nu eigenlijk is.  

 

Als men het heeft over wijkproblematiek in de literatuur, gaan de stukken 

veelal in op de leefbaarheid binnen een wijk. Leefbaarheid is een groot 

begrip en behelst alle gebeurtenissen, contacten maar ook indelingen 

binnen een wijk.  

Wijkproblematiek is te vinden in veel wijken in steden, in het bijzonder de 

grotere steden. De problemen waar een wijk mee te kampen heeft, zijn 

vrijwel voor alle wijken gelijk. 

 

Een omschrijving binnen wijkproblematiek wordt hieronder gegeven: 

Binnen het stedelijke beeld zijn een aantal tendenties te onderscheiden. 

De grote steden kennen een bevolkingssamenstelling die afwijkt van de 

rest van Nederland. Zo is er een lager percentage huishoudens met 

kinderen en een hoger percentage huishoudens van etnische 

minderheden. De dominantie van bepaalde bevolkingscategorieën zijn 

toegenomen. Daarnaast is er sprake van ontgrijzing van de stad en 
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verhuizen steeds meer gezinnen naar de randgemeenten. Dit wordt gezien 

als een verarming van de stad. (Veldheer, 1998) 

De stad heeft een extremere positie gekregen doordat etnische 

minderheden een sterk stempel zijn gaan drukken op het leven in de stad. 

(Tweede Kamerfracties, 2007) 

 

Volgens gebiedsmonitor Veldhuizen A (Intomart, 2001) is van een goede 

sociale kwaliteit sprake ‘wanneer men prettig met elkaar omgaat, wanneer 

men zich thuis voelt bij de mensen in de buurt, wanneer de bewoners hun 

buurt gezellig vinden en wanneer de mensen elkaar kennen’. Onder 

sociale cohesie kan worden verstaan: de mate waarin individuen in een 

wijk geïntegreerd zijn, daarin participeren en zich er mee identificeren. 

Tolerantie en respect, sociale contacten en sociale controle en 

gehechtheid aan de buurt zijn daarbij van belang. De problemen op het 

gebied van leefbaarheid zijn: 

- verloedering 

- vandalisme 

- overlast van groepen jongeren 

- criminaliteit 

(Intomart, 2001) 

 

“Sociale spanningen zijn toegenomen, omdat de problemen van de 

samenleving ingewikkelder, onoverzichtelijker en schijnbaar onoplosbaar 

zijn geworden” (WRR, 2005). 

 

Niet alle problemen zijn te achterhalen, omdat veel problemen zich achter 

de voordeur van de mensen afspelen. Om hierover meer transparantie te 

krijgen, is nog een lange weg te gaan en dan nog zal er geen volledig 

overzicht zijn van wat voor problemen bij de mensen thuis spelen. Door 

een late constatering is het mogelijk dat problemen onoplosbaar worden. 

(Interview met Jan Klienbannink) 

Inmiddels zijn een aantal van deze problemen wel bekend, maar waar het 

zich precies afspeelt, zal niet altijd op een correcte en goede manier 

geconstateerd kunnen worden. De problemen die achter de voordeur 
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spelen, hebben vooral te maken met armoede, werkloosheid, schulden, 

eenzaamheid, opvoedingsproblemen, gezondheidsproblemen, psycho-

sociale en psychiatrische problemen en huiselijk geweld. Het is moeilijk 

om deze problemen te constateren, omdat veel mensen zich ervoor 

schamen om hulp te vragen of ze zijn het vertrouwen in de betreffende 

instanties kwijt. (Gemeente Eindhoven, 2007 - 2) 

 

Op het moment dat plannen gemaakt worden voor wijken om aan te 

pakken, moet er opgepast worden voor het zogenoemde ‘waterbedeffect’. 

Dit houdt in dat problemen zich verplaatsen van de ene wijk naar de 

andere. (Sleeuwenhoek, 2005) 

 

De kansen in de wijk liggen met name op het preventieve vlak (Gemeente 

Eindhoven, 2007 - 2).  

 

Het is wel duidelijk dat wijkproblematiek vanuit verschillende manieren 

benaderd kan worden. Om toch een goed beeld te kunnen krijgen van de 

totale wijkproblematiek, de oorsprong en de mogelijke oplossingen, zal 

verder ingegaan worden op wijkproblematiek per categorie.  

 

4.2  Categorieën 

De problemen kunnen in verschillende categorieën ingedeeld worden. In 

deze literatuurstudie is gebruikt gemaakt van de volgende indeling: 

- Wonen 

- Werk & Inkomen 

- Complexe sociale problematiek 

- Leren & opgroeien 

- Integreren 

- Veiligheid 

- Gezondheid 

- Stedenbouwkundige kwaliteit, onderhoud en voorzieningen 

 

Andere categorie-indelingen zijn mogelijk, maar voor dit onderzoek is 

gekozen voor deze indeling. In deze indeling hebben alle problemen een 
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categorie waar deze onder kan vallen, zonder dat er overlap is met een 

andere categorie. Op deze manier kan in het vervolg van het onderzoek 

helderheid zijn over de categorieën en de problemen. Om het overzicht zo 

helder mogelijk te houden, zal getracht worden om echt per onderwerp te 

praten, maar in enkele gevallen worden andere categorieën toch even 

aangesneden.  

 

- Wonen 

In veel literatuur wordt wonen als belangrijkste in de wijk ervaren. Het is 

het grootste aandeel binnen de fysieke indeling en door middel van de 

architectuur en de plaatsing is het mogelijk om een bepaalde sfeer op te 

roepen in de wijk.  

 

Bij ‘Wonen’ spelen een aantal factoren. In het licht van beschikbare 

woningen is de grote stad aantrekkelijk voor mensen met een laag 

inkomen (vanwege het hoge aandeel huurwoningen), en voor 

alleenstaanden (vanwege het hoge aandeel flats en etagewoningen) 

(Veldheer, 1998).  

Hierin speelt mee dat er relatief veel hoogbouw is in de steden. Hoogbouw 

wordt door veel mensen niet als prettig ervaren en hebben dit liever niet 

in hun wijk.  

(Interview Lydia Albinus) 

 

Onder ‘Wonen’ valt het roltrapeffect: nieuwkomers in de stad brengen 

meestal een lager inkomen mee dan stedelingen die de stad verlaten 

(Burgers en Engbersen, 2004 / Platvoet en Van Poelgeest, 2005). Jonge 

mensen komen voor hun studie of eerste baan naar de stad. Deze jonge 

mensen maken carrière en zijn een gezin gaan vormen, waarop verhuisd 

wordt naar een passende woning op een plek buiten de stad (De Jong, Et 

al, 2006). 

Uit cijfers op wijkniveau is af te leiden dat de meeste wijken een 

roltrapfunctie vervullen. Hier kan sprake van zijn als het totale 

inkomsteneffect van in- en uitstroom licht negatief is, en de inkomsten 

van de zittende bevolking harder groeit dan de gemiddelde 

wijkinkomsten. In voor- en naoorlogse wijken is het roltrapeffect het 
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meest zichtbaar. In de stadscentra lijkt een soort van evenwicht te zijn. 

Nieuwbouwwijken ontwikkelen zich precies andersom.  

(CBS, 2007) 

 

Dan is er nog het effect van concentratie van bepaalde groepen mensen, 

ook wel genoemd zelfselectie of ‘soort zoekt soort’. Het is een natuurlijk 

proces waarbij mensen vanuit ‘dezelfde groep’ bij elkaar komen in een 

buurt. De omgeving is vertrouwd voor deze mensen, maar voor 

buitenstaanders zeer moeilijk om tussen te komen. Dit hoeft geen 

ernstige problemen te geven, maar kan wel voor moeilijkheden zorgen. 

Bij deze groep mensen kan gelden dat wanneer er één iets niet doet, 

anderen dit ook niet doen, puur door het contact in de groep.  

(Blokland-Potters, 1998) 

 

Als laatste is er nog de kwaliteit van de woningen. De kwaliteit van de 

woningvoorraad wordt bepaald door 2 elementen, namelijk de omvang 

van de woningen en het aantal koopwoningen. Een lager percentage 

koopwoningen en de geringe grootte van de woningomvang, wordt als 

negatief ervaren. (Intermediair.nl, 2008) 

Dan is er nog de kwaliteit van de woningen zelf. In de steden zijn een 

groot aantal sociale huurwoningen te vinden die eigendom zijn van de 

daar gevestigde woningbouwcorporaties. Deze woningen worden in 

mindere mate onderhouden, doordat huurders zelf weinig onderhoud 

plegen. Ze hebben weinig tot geen binding met de wijk en de woning. 

Corporaties zelf voeren alleen het hoognodige en voornamelijk groot 

onderhoud uit. Dit geeft een vervuiling binnen de wijk. (Interview Frans 

Lemmens) 

Een goed voorbeeld hiervan zijn de zogenoemde bloemkoolwijken die in 

de jaren 1975-1985 zijn opgezet. Deze wijken hebben een typische 

opbouw en waren het antwoord op de naoorlogse bouw. Door de 

toenmalige instorting van de huizenmarkt, werden de woningen 

afgebouwd met subsidie en werden veel van deze woningen tot sociale 

woningbouw omgezet. Door de bewoners en het slechte onderhoud, 

kregen deze wijken eigenlijk direct een slecht imago, welke vervolgens 
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steeds is blijven hangen. Een aantal van deze bloemkoolwijken is 

tegenwoordig te vinden in de lijst van 50 slechtste wijken. 

(Intermediair.nl, 2008) 

 

- Werk & Inkomen 

Onder dit onderwerp vallen meerdere invalshoeken. Zo kan de 

bedrijvigheid in een wijk bekeken worden, maar ook de werkloosheid en 

inkomsten van bewoners. Beiden worden toegelicht. 

 

De kracht van een wijk ligt niet altijd bij de wonende mensen, maar ook 

bij ondernemerschap en bedrijvigheid. Nieuwe werkgelegenheid wordt 

gecreëerd waardoor economische groei ontstaat. De solidariteit wordt 

verhoogd en het biedt nieuwe perspectieven. Ondernemerschap bevordert 

de integratie en arbeidsparticipatie en maakt kwetsbare groepen minder 

kwetsbaar doordat mensen een eigen inkomen hebben en in de 

maatschappij staan. (Aalders, 2008) 

 

In de ideale situatie wordt ondernemersschap gestimuleerd door de 

bewoners zelf, maar in de achterstandswijken wordt dit door de Overheid 

gestimuleerd. Zo slaan de ministeries van EZ en VROM de handen ineen 

om wijken aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Om het 

ondernemerschap te stimuleren wordt geprobeerd het vestigingsklimaat 

te verbeteren. De aandachtspunten die hierbij worden genoemd zijn 

samenwerking tussen ondernemers, aanpak van leegstand en diversiteit 

in winkelaanbod. (KVK, 2008) 

Probleem is alleen dat er weinig ondernemers te vinden zijn in de 

achterstandswijken. Vreemd genoeg hangt dit van de stad af en niet van 

de wijk zelf. De ene stad blijkt meer ondernemerszin te hebben dan 

anderen. Over het algemeen hebben de aandachtswijken relatief weinig 

ondernemers. Het aantal ondernemers in de bevolking in de wijken ligt 

veelal onder dat van de totale stad. 

De ondernemerszin is gelijkmatig verdeeld over autochtone en allochtone 

bewoners. Wel is bij beide groepen een verschuiving gaande van de 

diensten die zij aanbieden. (EIM, 2007). 
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Bedrijven in de wijk dragen bij aan de leefbaarheid. Ondernemers zijn 

actief met het onderhoud van hun winkelpand en investeren hierin. Dan is 

het nog zo dat de winkeliers veilig handel willen drijven en daarom de 

veiligheid zo optimaal mogelijk willen hebben. Daarnaast voorzien veel 

bedrijven in behoeften van de bewoners van de wijk. (Raad voor Werk en 

Inkomen, 2007) 

 

Arbeid is meer dan een middel om inkomen te verwerven. ‘Het biedt de 

mogelijkheid om ‘bij te blijven’ in een veranderende samenleving, een 

gelegenheid om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.’ Het leidt tot 

ontplooiing, zingeving en integratie. (Veldheer, 1998) 

 

De economische ontwikkelingen binnen de steden hebben zich 

onvoldoende ontwikkeld. Er zijn te weinig arbeidersplaatsen in de wijken 

zelf, wat voor mensen een drempel kan vormen om naar een andere baan 

te kijken, een baan die qua reistijd veel meer tijd in beslag neemt. 

Bewoners willen in hun vertrouwde omgeving zijn, voornamelijk de 

laaggeschoolde groep bewoners. Zij voelen zich niet op hun gemak in een 

andere omgeving en kiezer eerder voor een carrière als werkloze dan voor 

een baan ver buiten hun vertrouwde leefomgeving. (Raad voor Werk en 

Inkomen, 2007) 

 

De werkgelegenheid in de vier grote steden heeft zich veel ongunstiger 

ontwikkeld dan in de rest van het land. Er is een tendens dat de grote 

stad een minder aantrekkelijke vestigingsplaats is geworden. Er zijn hoge 

vestigingskosten, de bereikbaarheid is slechter en er zijn verschijnselen 

van congestie. Dit leidt mede tot een achterstand van de banengroei. 

(Veldheer, 1998) 

 

- Complexe sociale problematiek 

De buurtnetwerken die zijn opgebouwd in de wijk hebben een bestuur. 

Deze zijn veelal bestuurlijk onervaren. In sommige gevallen is er zelfs 

sprake van een slechte taalbeheersing binnen de netwerken. De 

buurtoverleggen zijn veelal niet toekomst gericht, er wordt meer 

geklaagd. (WRR, 2005)  
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Binnen de complexe sociale problematiek hoort ook de problemen achter 

de voordeur. Sociaal geïsoleerden die zich niet mengen met anderen 

binnen de wijk. De problemen die zij ervaren blijven vooral achter hun 

eigen voordeur. Op het moment dat de problemen te groot worden, 

volgen er zeer nadelige consequenties, zoals bijvoorbeeld huisuitzetting. 

Een deel van deze groep mensen is inmiddels in kaart gebracht, maar nog 

vele mensen die hulp nodig hebben, krijgen dit niet. Ook niet vanuit de 

buurt. Hier is sprake van een stukje individualisering. Dit wordt niet 

gezien als een goede ontwikkeling, omdat het stukje sociale controle heel 

minimaal is. (Interview Jan Kleinbannink | Blokland-Potters, 1998) 

 

- Leren & Opgroeien 

Steeds meer kinderen komen uit een zwakke sociale thuissituatie. Dit zorg 

voor stevige problemen met jongeren in wijken. Deze jongeren zwerven 

op straat en zorgen voor overlast. Een gevolg hiervan is dat kinderen 

steeds harder tegen elkaar worden, maar ook tegen anderen. Schelden en 

schreeuwen is tegenwoordig heel normaal. Net als crimineel gedrag. 

(Junger-Tas, 2008) 

Kinderen hebben geen zinvolle dagbesteding, waardoor verveling toeslaat. 

Dit geheel leidt tot behoorlijke spanningen in de wijk. Maar tegelijkertijd 

lopen deze jongeren een ontwikkelingsachterstand op, waardoor de kans 

toeneemt op vroegtijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie en het 

perspectief op werk. Dit leidt tot een neerwaartse spiraal. (Gemeente 

Eindhoven, 2007 - 2) 

 

Onder de kinderen die te kampen hebben met achterstand op school, zijn 

er veel allochtone kinderen. Dit begint al van huis uit, doordat in de 

meeste gevallen de ouders een taalbarrière hebben. Een gevolg is dat 

thuis niet gewerkt wordt aan de achterstand omdat ouders hierin niet 

kunnen faciliteren. De achterstand van het kind kan alleen op school 

bijgewerkt worden. Hier valt met de ouders moeilijk over te praten omdat 

dan wederom de taalbarrière een rol speelt. Allochtone ouders begrijpen 

mogelijk het geheel van scholen niet. Maar op het moment dat de school 

waar het kind naar toe gaat nog in de buurt is, is er nog wel een binding 
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met de school en kunnen de ouders ook enigszins begeleidt worden in het 

leertraject van hun kind. (Veldheer, 1998) 

Dit wordt echter moeilijker wanneer het kind naar de middelbare school 

gaat en deze niet gevestigd is in de wijk, maar (ver) daar buiten. De 

ouders verliezen dan het contact met zowel de school als met de ouders 

van vriendjes van het kind. De weg om (meer) informatie te krijgen is 

vaak moeilijker begaanbaar door deze ouders en wordt daardoor zelfs in 

de meeste gevallen achterwege gelaten.  

(VROM-raad, 2006) 

 

Dan is er nog de uitval van leerlingen. Deze zijn ook weer moeilijk op te 

sporen. Er zijn wel projecten waarbij geprobeerd wordt om deze leerlingen 

weer naar school te krijgen, maar tegelijkertijd worden de dreigende 

uitvalleerlingen niet geholpen. Er wordt wel gewerkt aan de groep die al 

kwijt is, maar daarvoor kunnen al zoveel leerlingen ‘gered’ worden. Door 

de lage capaciteit, kan hier niet aan gewerkt worden. (VROM-raad, 2006) 

 

Een ander probleem is de concentratie van problemen op sommige 

scholen. Hier zijn er teveel van, vooral middelbare scholen. De scholen 

waar de problemen groot zijn, hebben behoefte aan extra hulp, ook op de 

langere termijn. Vaak is dit niet het geval en dient een school te sluiten. 

Steeds meer (vooral middelbare) scholen verdwijnen uit de buurt. 

(VROM-raad, 2006) 

 

Basisscholen zijn over het algemeen nog te vinden op loopafstand en 

daarmee in de wijk. De ouders zijn dichtbij en zien wat er gebeurt op 

school. Op het moment dat er wat mis gaat, zijn ze ook snel ter plekke of 

snel te informeren. Daarnaast hebben ouders eerder contact met ouders 

van andere kinderen.  

Bij middelbare scholen wordt dit anders. Deze verdwijnen steeds meer uit 

de wijken en hiervoor in de plaats komen grotere middelbare scholen met 

een centrale ligging. De ouders verliezen hierbij hun overzicht op de 

kinderen enorm. De ouders volgen moeilijker het leerproces van hun kind, 

zien niet meer wat er op school gebeurt en hebben geen overzicht meer 

op met wie hun kinderen omgaan. Daarnaast verdwijnt het onderlinge 
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contact met ouders en met de school. Op het moment dat de ouders 

vragen hebben, moet er een steeds langere weg afgelegd worden door de 

ouders om hun vragen beantwoordt te krijgen.  

 

Segregatie in het onderwijs 

Segregatie in het onderwijs en segregatie op de woningmarkt houden 

verband met elkaar. Schoolsegregatie wordt nog eens versterkt door de 

schoolkeuze van leerlingen en ouders met een voorkeur voor etnisch-

gemengde of ‘witte’ scholen. Vooralsnog lijkt sociaal-economische 

segregatie (klasse, milieu) grotere negatieve gevolgen te hebben voor 

leerprestaties en maatschappelijke kansen dan de etnische samenstelling 

van de klas of school. (Dronkers, 2006)  

 

Een lage opleiding vermindert de kans op werk en daarmee op een 

redelijk inkomen. Ook leidt het tot sociale achterstand. (Veldheer, 1998) 

Het belang van het behalen van diploma’s voor de arbeidsmarkt neemt 

nog steeds toe, intelligentie en opleiding zijn de belangrijkste criteria 

geworden voor maatschappelijk succes (Ultee, 2002). Dit brengt extra 

druk op kinderen. 

 

- Integreren 

Veel allochtone moeders hebben een grote taalachterstand en weinig 

kennis van de samenleving waarin zij leven. Dit vormt een probleem in de 

omgeving. Doordat er met deze groep mensen moeizaam 

gecommuniceerd kan worden, vallen zij buiten het merendeel van de 

samenleving. Deze groep mensen leven alleen in ‘hun eigen’ wereld. 

Terwijl zij inmiddels onderdeel uitmaken van de sociale gemeenschap in 

de wijk. Dit wordt in de wijk gezien als een belemmering. (Gemeente 

Eindhoven, 2007 - 2) 

Door de beperking van de taal, maar ook van levensomstandigheden 

wordt er tegen allochtonen anders aangekeken dan autochtonen. 

Discriminatie is in veel wijken een gevolg. Daar de normen en waarden 

toch enigszins verschillen van de allochtone bevolking met de autochtone 

bevolking, gaan mensen anders met elkaar om. Hier kan weinig begrip 
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voor zijn waarop de groep allochtonen in een hokje geplaatst wordt. Hier 

komen zij bijna niet meer uit. (Blokland-Potters, 1998) 

 

Voor de allochtonen kan het vinden van de weg naar instellingen een 

lange weg zijn. Ze weten de weg niet te vinden naar de juiste instanties 

en in het geval dat de allochtonen ook nog eens een taalbarrière hebben, 

is de afstand alleen maar groter. Ze glijden eerder af en belanden in 

grotere moeilijkheden. De afstand van het hokje naar de autochtone 

bevolking wordt hierdoor alleen maar vergroot. (Junger-Tas, 2008) 

 

Maar er is nog een vorm van integreren. Zo zijn er sociaal-economische 

niveau’s waar mensen in ingedeeld kunnen worden. Ook binnen deze 

verdeling kan er onbegrip zijn en disrespect. (VROMraad, 2006) 

 

- Veiligheid 

Uit bijvoorbeeld het jaarlijkse onderzoek van het AD (Special; 

Misdaadmeter op www.ad.nl) valt te halen dat veel criminaliteit is te 

vinden in de grote steden.  

De criminaliteit is de grootste boosdoener in het geven van een onveilig 

gevoel in de wijk. 

 

Grote(re) steden hebben steeds meer te kampen met criminaliteit. Vooral 

harddrugs gerelateerde criminaliteit, de geweldsmisdrijven en als daders 

de verslaafden, de Marokkaanse en Antilliaanse jongeren.  

Daarnaast concentreren bepaalde vormen van criminaliteit zich in de 

achterstandswijken van de 4 grote steden, waarbij moet worden 

aangetekend dat het aantal overvallen in de 4 grote steden zich 

stabiliseert, maar in de steden buiten de Randstad toeneemt. Ook blijken 

de onveiligheidsgevoelens van mensen niet sterk af te nemen. 

(www.cbs.nl/thema: criminaliteit) 

 

- Gezondheid 

Door de grote bevolkingsdichtheid en de slechte leefomstandigheden in 

sommige gedeelten van de stad, zorgde het stadsbestuur vooral voor de 

openbare zorg. Mensen verbonden aan een lage Sociaal Economische 
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Structuur wonen bij elkaar in de buurt. Een slechtere gezondheidssituatie 

manifesteert zich hierdoor in bepaalde wijken van de stad. Een dergelijke 

probleemconcentratie is lastig aan te pakken, omdat op verschillende 

fronten strijd moet worden geleverd, waarbij het positief beïnvloeden van 

riskante leefgewoonten wel de meest lastige opgave is. (CBS, 2007) 

De bewoners van grote steden zijn minder gezond dan de inwoners van 

de rest van Nederland. Dat zijn vooral bewoners van wijken en buurten 

met een grote sociaal-economische achterstand. (Veldheer, 1998) 

 

Uit een enquête onder bewoners van achterstandsbuurten is gebleken dat 

mensen zichzelf onzeker voelen, zowel lichamelijk als geestelijk, en is het 

percentage ‘verslaafden’ en mensen met overgewicht hoger. De 

voorzieningen waar een tekort aan is, zijn vooral eerstelijnsvoorzieningen, 

zoals een huisarts, welke patiëntgericht zijn. Door het ‘slechte’ 

vestigingsklimaat en het feit dat huisartsen zich niet prettig voelen tijdens 

hun werk, trekken ze weg uit de wijken waar de eerstelijnszorg juist heel 

hard nodig is. (Duijvestijn, 2007) 

 

Gezonde(re) mensen hebben meer mogelijkheden om zichzelf te 

ontwikkelen, maar ook te zorgen voor andere mensen of te werken en 

leveren daarmee hun bijdrage aan de samenleving. (Duijvestijn, 2007| 

Grinten, 2002).  

 

Er is een specifieke groep mensen die extra aandacht nodig hebben in de 

wijk. Dit zijn de mensen die chronisch ziek of ouder zijn. Zij hebben 

speciale voorzieningen nodig, ook in de wijk. Hierbij valt te denken aan de 

mogelijkheid om op een stoep te komen, zodat men zich veilig kan 

verplaatsen; parkeervoorzieningen dichterbij de winkels, etc.  

In veel wijken is hier tot op de dag van vandaag geen rekening mee 

gehouden. Momenteel geldt wel een (redelijk) nieuwe wet, namelijk de 

Wmo; Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze wet zijn verschillende 

voorzieningen opgenomen, vooral gericht op gezondheid en het 

verbeteren van de leefomstandigheden van iedereen. Echter wordt hier 

momenteel nog onvoldoende mee gedaan, waardoor de voorzieningen in 

de wijk op dit moment onvoldoende scoren voor de gehele wijk.  
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- Stedenbouwkundige kwaliteit, onderhoud en voorzieningen 

De stedenbouwkundige kwaliteit laat veelal in de achterstandswijk te 

wensen over.  

 

Er is een tekort aan ruimte voor de jeugd. In veel dichtbevolkte 

stadswijken is de ruimte om buiten te spelen onder druk komen te staan, 

waardoor kinderen belemmert worden in hun ontwikkeling en 

zelfontplooiing. Hierdoor worden kinderen steeds vaker noodzakelijkerwijs 

op steeds jongere leeftijd ‘streetwise’. (VROMraad, 2006) 

 

Tegenwoordig vindt steeds meer een verschuiving van sport en groen uit 

stadsdelen naar de stadsrand. Verplaatsing heeft consequenties voor de 

gebruikers. Sportvelden worden steeds moeilijker bereikbaar, wat 

mogelijk resulteert in het afhaken van mensen omdat ze er niet meer 

kunnen komen. De slechte bereikbaarheid is van invloed op de deelname 

aan sport en bewegen. Sportverenigingen verliezen hierdoor hun relatie 

met de wijk. (Van der Poel, 2001 |  VROMraad, 2006) 

 

Het aanbod van culturele voorzieningen wordt steeds minder. Dit wordt 

steeds meer gecentraliseerd en gericht op het grote publiek. Toch zijn de 

culturele voorzieningen nodig in de wijk. Door kleinschalige culturele 

activiteiten kunnen de mensen in de wijk zich ontwikkelen. Zeker wanneer 

zij zelf de mogelijkheid hebben om hieraan deel te nemen. Deze groepen 

verdwijnen echter steeds meer. De groepen zijn op vrijwillige basis en de 

vrijwillige kartrekkers verdwijnen steeds meer. (Houtkamp, 2008) 

 

Recreatie, sport en cultuur stimuleren de zelfontplooiing van mensen. 

Binnen de vrije tijd worden sociale netwerken onderhouden en 

ontwikkelen mensen hun capaciteiten. Beschikbaar inkomen, tijd, 

lichamelijke conditie en cultuur zijn beperkende randvoorwaarden voor 

deelname aan sport en cultuur. (Duijvestijn, 2007) 

 

- Algemeen stedelijk beeld 

In de steden zijn een aantal tendenties te herkennen. Zo kennen de grote 

steden een bevolkingssamenstelling die enigszins afwijkt van het de rest 
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van Nederland. Er is geconstateerd dat er een lager percentage 

huishoudens met kinderen is en een hoger percentage huishoudens met 

etnische minderheden. Daarnaast is de dominantie van bepaalde 

bevolkingsgroepen alleen maar toegenomen. Verder is er sprake van 

ontgrijzing van de stad en verhuizen echtparen van boven de 55 jaar naar 

de randgemeenten. Dit betekent een verarming voor de stad. (Veldheer, 

1998) 

 

In de grote steden vindt concentratie plaats van specifieke problemen en 

risicogroepen. Hierdoor krijgt stigmatisering steeds meer ruimte. Het 

risico van stigmatisering kan een belemmering zijn voor het ontstaan van 

een draagvlak onder de bewoners. Dit heeft gevolgen voor het 

gemeentelijk beleid, want onvoldoende draagvlak kan een negatieve 

uitwerking hebben op de effectiviteit van het beleid. (Veldheer, 1998) 

4.3  Wat is de oorsprong van deze problematiek 

De problemen in de wijk hebben uiteraard oorzaken. Welke oorzaken dit 

zijn zal hier verder besproken worden. 

 

- Wonen 

Er zijn een aantal belemmeringen op de woningmarkt om vooruit te 

komen: 

1. Financiële belemmeringen op de woningmarkt (zeker met de 

huidige toestanden rondom de kredietcrisis); 

2. Woonruimteverdeling 

3. Ontbreken van treden op de woonladder 

4. Segregatie op de woningmarkt 

(VROMraad, 2006) 

 

Andere punten waardoor huisvesting moeilijk wordt, is dat huishoudens 

qua samenstelling aan het veranderen zijn en dit al grotendeels gedaan 

hebben. Zo zijn er meer single-huishoudens. Ook lijkt het er op alsof meer 

mensen een woning willen kopen, zeker bij starters. De huidige 

woningvoorraad voldoet niet aan deze eisen. (WRR, 2005) 
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Vooral in de oude arbeiderswijken speelt het feit dat mensen met dezelfde 

roots elkaar opzoeken, de natuurlijke vorm van zelfselectie. Hier is zeer 

moeilijk doorheen te breken, juist omdat de mensen zich in deze groepen 

prettig voelen. De wijk is hun thuis en dit zien zij liever niet doorbroken 

worden door buitenstaanders die ‘niet begrijpen wat zij hebben mee 

gemaakt’. Deze groepen mensen hebben een zelfde achtergrond en 

begrijpen elkaar. Ze helpen elkaar ook waar nodig. (Blokland-Potters, 

1998) 

Ze steunen elkaar door dik en dun en dit kan mogelijk gevolgen hebben 

wanneer in de wijk iets losbreekt, zoals in de wijk Ondiep in Utrecht in 

maart 2007 gebeurde. Een groot deel van de wijk raakt direct in opstand 

en uiteindelijk is hier zelfs een tijdelijk verbod op samenscholing en een 

tijdklok ingesteld. (RTL, 2007) 

 

In de huidige praktijk staat vooruitkomen vaak gelijk aan vertrek uit de 

stad of naar suburbane wijken. Het zijn vooral gezinnen en mensen met 

een hoger inkomen die uit de stad vertrekken. De afgelopen jaren zijn 

daar de middeninkomens uit de grote stad bijgekomen.  

Een groot deel van de gezinnen met midden- en hogere inkomens verlaat 

de stad omdat ze behoefte heeft aan een ruimere woning in een meer 

suburbaan milieu: meer ruimte voor de kinderen, een (grotere) tuin, een 

rustiger leefklimaat.  

Een deel van degenen die uit de stad of uit bepaalde wijken vertrekken 

doet dat echter tegen hun zin. Zij zouden graag wooncarrière in een 

stedelijk woonmilieu willen maken, maar zien daarvoor belemmeringen 

van velerlei aard: het ontbreken van een betaalbaar aanbod van ruime 

woningen, het ontbreken van de juiste voorzieningen, een als 

onaangenaam ervaren sociaal klimaat en de afwezigheid van voldoende 

gelijkgestemden. 

(VROMraad, 2006) 

 

De kwaliteit van de woningen in de wijken laat veelal te wensen over. Dit 

heeft te maken met het grote aandeel sociale woningbouw in de stedelijke 

wijken. Hier wordt wel op regelmatige basis onderhoud gepleegd, maar 

alleen voor de noodzakelijke dingen en veelal de dingen die onder groot 
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onderhoud horen. Het grove werk wordt gedaan, maar het zijn juist de 

zachte en kleine dingen die het doen om de wijk schoon en opgeruimd te 

laten lijken, wat bijdraagt aan een positieve indruk binnen de wijk. 

(Interview Frans Lemmens) 

 

- Werk en inkomen 

Er is een landelijk beeld, namelijk dat het leven onder of rond het sociale 

minimum een negatief effect heeft op de ontwikkeling van mensen. Het 

stedelijke beeld laat daarnaast zien dat in grote steden 

armoedeconcentratie is. Werk en inkomen is belangrijk voor de mensen 

zelf. (Veldheer, 1998) 

 

Er zijn een aantal redenen waarom mensen langdurig werkloos zijn. Eén 

van de belangrijkste redenen in de wijken is dat het mensen ontbreekt 

aan diploma’s en vaardigheden. Wanneer met weinig kennis heeft, komt 

men al gauw terecht in tijdelijke banen of banen die te veel gerelateerd 

zijn aan de op- en neergang van de economie. (Raad voor Werk en 

Inkomen, 2007) 

 

Zoals eerder gezegd zijn de economische ontwikkelingen binnen steden 

onvoldoende ontwikkeld, wat resulteert in te weinig arbeidersplaatsen in 

de wijken zelf.  

 

Voor bedrijven wordt het steeds moeilijker om zich te vestigen in de 

steden. De stad wordt als minder aantrekkelijk gezien als 

vestigingsplaats. De hoge vestigingskosten, de slechtere bereikbaarheid 

en de congestieverschijnselen spelen een belangrijke rol in de beslissing 

om te kiezen voor de stad als uitvalsbasis. De banengroei blijft mede 

hierdoor sterk achter. (Veldheer, 1998)  

Zeker voor starters is het moeilijk om in de stadswijken te beginnen. De 

beschikbare ruimtes voldoen niet aan de eisen of de huurprijzen liggen 

veel te hoog. (KvK, 2008) 

Kleinschalige bedrijvigheid is in de loop van de jaren zeventig en tachtig 

grotendeels verdwenen. (VROMraad, 2006) 

 



  Hoofdstuk 4 | Wijkproblematiek 

 49  

- Complexe sociale problematiek 

Voor de buurtnetwerken of verenigingen geldt dat er weinig bestuurlijke 

ervaring is. Deze groep mensen zijn mensen die zijn opgestaan omdat ze 

iets willen doen met hun eigen redenen. Dit kan zijn omdat zij zelf graag 

iets willen doen voor de samenleving, maar kan ook zijn omdat zij de 

dingen willen zien gebeuren die zij wensen. In de achterstandsgebieden 

vertegenwoordigen zij niet de gehele wijk, maar een kleine groep mensen.  

(Interview Michel Driessen) 

Naast dat het deze mensen ontbreekt aan bestuurlijke eigenschappen, 

ontbreekt het deze mensen ook aan communicatieve vaardigheden en 

overredingskracht. Zij willen of kunnen andere mensen niet aanspreken 

met hun wensen voor de wijk en willen of kunnen deze mensen ook niet 

mobiliseren. Dit heeft ook te maken met een stukje sociale cohesie die 

ontbreekt. (Blokland-Potters, 1998) 

De mensen die deelnemen aan deze netwerken worden hier niet in 

begeleidt. Het is zelfs zo dat gemeenten veelal niet weten welke 

buurtverenigingen er zijn en wie hier onderdeel van uit maken of wie het 

opgezet heeft. (WRR, 2005) 

 

Bewoners in achterstandsgebieden voelen zich mogelijk niet veilig genoeg, 

wat barrières opbouwt. Zij zien de wijk niet als beheersbaar en weten zelf 

niet wat ze kunnen bijdragen om hier verandering in te krijgen. Dit kan te 

maken hebben met het stigma dat berust op een bepaalde wijk. Wanneer 

bewoners zich niet kunnen identificeren met de wijk, is het plaatje 

compleet waarom bewoners zich niet inzetten voor de wijk. (VROMraad, 

2006) 

 

In de analyse van wetenschappers, beleidsmakers en journalisten wijzen 

zij op geleidelijke processen van schaalvergroting van organisaties en 

toenemende individualisering. Deze processen leiden tezamen tot een 

afnemende betrokkenheid van mensen bij elkaar (sociaal vertrouwen) en 

bij hun democratische instituties (politiek vertrouwen). De mechanismen 

die in een samenleving zitten, zorgen voor sociale cohesie, verzwakken 

structureel. 
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Oplopende sociale cohesie leidt tot (meer) vertrouwen in politiek 

functioneren. Omgekeerd kan een afnemende sociale cohesie tal van 

directe nadelige gevolgen hebben, zoals anonimiteit, vervreemding, 

onveiligheid, criminaliteit, afnemend welzijn en wellicht ook tot 

teruglopende welvaart. Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat het bestuur zijn 

handelen steeds moeilijker kan legitimeren omdat het ‘losgezongen’ raakt 

van de burgers. Het resultaat is een slechter functionerende democratie. 

(WRR, 2005) 

 

Moderne stedelingen maken zeer beperkt gebruik van buurtfaciliteiten. Zij 

hebben de mogelijkheden om hun behoeften elders te voldoen. Zo gaan 

zij liever naar een megahal langs de snelweg dat op de route ligt naar het 

werk en waar alles makkelijk te verkrijgen is. Luxere en duurdere 

buurtfaciliteiten zien wel hun brood in de wijk. Dit is echter toegespitst op 

een klein deel van de bevolking in de wijk. Het merendeel van de 

bewoners heeft geen financiële middelen hiervoor. Dit zorgt voor een 

extra scheiding tussen mensen, die ongewenste effecten heeft. (Blokland-

Potters, 1998) 

 

- Leren & opgroeien 

Schooluitval heeft een aantal redenen, maar de belangrijkste is het 

zelfvertrouwen van een kind. Ouderlijke controle en school of het gebrek 

hieraan, zijn belangrijke factoren in het leven van jongeren. Mislukking op 

school leidt sneller tot spijbelen of zelfs voortijdige schooluitval. 

“Mislukking op school voorspelt weinig goeds: het betekent lage status, 

marginalisering en weinig perspectief op een redelijke baan.” (Junger-Tas, 

2008) 

 

De jongeren hebben dus weinig zelfvertrouwen. Een groep heeft al snel de 

neiging om de jongeren die afgegleden zijn toch een goed gevoel te 

geven. Deze jongeren hebben er vaak dan ook veel voor over om bij de 

groep te blijven en gerespecteerd te worden. Dit kan leiden tot het zich 

moeten bewijzen tegenover de groep, waaronder mogelijk crimineel 

gedrag het meeste respect opeist. Jongeren plegen zelden een delict in 

hun eentje: dat gebeurt vrijwel altijd in groepsverband (Junger-Tas, 
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2008). Dit is een gedeeltelijke verklaring voor de problemen die zich op 

school afspelen. (VROMraad, 2006) 

 

Er is een landelijk beeld: nadere analyses geven grond voor de stelling dat 

leven onder of rond het sociale minimum een negatief effect heeft op de 

ontwikkeling van kinderen: zij blijven achter in de wijkontwikkeling van 

schoolse vaardigheden, leveren minder schoolprestaties en ontwikkelen 

meer probleemgedrag. (Veldheer, 1998) 

De ongelijke start binnen de huidige groep jongeren is de basis voor 

maatschappelijke verschillen in de toekomst (Latten, 2005:21). De vrees 

is reëel dat er een ‘vierde wereld’ ontstaat van gebieden en groepen die 

niet (meer) aangetakt zijn aan netwerken van onderwijs en arbeidsmarkt 

(Tordoir, 2005). 

Dit gedrag is moeilijk te doorbreken, omdat het gedrag vanuit een slechte 

basis komt die al enkele jaren duurt.  

 

Dit is te relateren aan het volgende probleem, namelijk dat er 

tekortkomingen in het onderwijs zijn. Er is veel uitval van leerlingen, maar 

hier wordt te laat iets mee gedaan voor de groep uitvallende leerlingen. 

Maar ook doordat scholen steeds vaker weg trekken uit de wijk. Een actief 

(onderwijs)huisvestingsbeleid is van belang om ervoor te zorgen dat in elk 

stadsdeel voldoende aanbod aan scholen aanwezig is. Echter treedt er in 

sommige gevallen een verschraling op van het scholenaanbod, met name 

in het voortgezet onderwijs. De beëindiging of een verhuizing is een 

negatieve draai voor de wijk. Voor een deel van de leerlingen en hun 

ouders betekent dit dat er dagelijks grotere afstanden afgelegd moeten 

worden om naar school te gaan. De symbolische werking hiervan wordt 

nogal eens onderschat. Ouders en leerlingen hebben behoefte aan 

kleinschalige en herkenbare locaties. Geen grote scholen waar de kinderen 

als een nummer gezien worden en waar weinig controle is op de kinderen. 

(VROMraad, 2006) 

 

Om te voorkomen dat leerlingen alsnog naar een school buiten de wijk 

gaan, zal er veel van het imago en onderwijsaanbod van de school worden 

gevraagd. 
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(VROMraad, 2006) 

 

- Integreren 

Een oorzaak van de achterstand van kennis en taalbegrip voor 

allochtonen, en dan vooral de allochtone moeders kan zijn dat zij te 

weinig begeleiding hebben gekregen ten tijde van hun binnenkomst in 

Nederland. Een andere is dat de normen en waarden die hier worden 

toegepast niet in hun etnische achtergrond ligt.  

Jarenlang werd hier niets aangedaan. Dit is begonnen in de jaren 1950 

toen de gastarbeiders naar Nederland kwamen. Het idee was toen dat 

deze arbeiders weer terug naar hun land van herkomst zouden gaan na 

enkele jaren. Dit is echter totaal anders gelopen dan verwacht, namelijk 

dat de gezinnen uit het land van herkomst naar Nederland kwamen. 

Nederland was hier heel lang niet klaar voor, in die zin dat deze mensen 

niet begeleidt werden in het settelen in de Nederlandse samenleving. 

(Uunk, 2001) 

 

Discriminatie komt vooral uit voort uit onbegrip. De autochtone bevolking 

is niet bekend met de taal en de gebruiken van de allochtone bevolking. 

Zo zijn de autochtonen wellicht niet geïnteresseerd of durven er niet naar 

te vragen en zullen allochtonen niet zo snel hun hele ‘hebben en houden’ 

buiten op straat neer leggen. Hier speelt een bepaalde trots mee vanuit 

de etnische achtergrond. Dit is ook de reden waarom zij niet snel om hulp 

zullen vragen aan anderen om hun vragen beantwoordt te krijgen. 

Daarnaast zal de autochtoon ook mogelijk de allochtoon niet willen 

helpen. Voor de allochtoon wordt het uiteindelijk zeer moeilijk wanneer hij 

flink in de problemen is geraakt. (Interview Jan Klienbannink | Interview 

Lydia Albinus) 

 

De integratie van verschillende sociaal-economische niveau’s wordt niet 

echt als problematisch erkend. Waarschijnlijk omdat de problemen niet 

van een dusdanige schaal zijn dat deze heel groot zijn. En dus minder 

opvallend zijn. Toch vindt ook hier een vorm van discriminatie en 

disrespect plaats. Eigenlijk om dezelfde redenen waarom allochtonen 

gediscrimineerd worden. Er is onbegrip voor de leefsituatie waarin de 
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ander verkeerd en men heeft er geen idee van wat de achtergrond is en 

hoe hier men het beste mee om kan gaan. 

 

- Veiligheid 

Veel criminaliteit vindt plaats in de grote steden. Dit heeft onder andere te 

maken met het feit dat er meer mensen wonen in de stad. Delinquent 

gedrag onder allochtone jongeren is hoger dan onder Nederlandse 

jongeren. Dit wordt meer verklaard doordat etnische groepen vaker in de 

slechtste wijken met de slechtste woningen wonen. Daarbij kennen zij ook 

een hoge werkloosheid. Dit vooruitzicht voor jongeren werkt niet mee in 

hun schoolcarrière. Hoe kleiner de kansen op een maatschappelijk en 

economisch succesvolle toekomst, hoe minder ze te verliezen hebben en 

hoe groter de kans op een criminele carrière. (WRR,2005) 

 

Uit onderzoek blijkt dat problemen in de buurt direct verband houden met 

delinquent gedrag van jongeren die daar wonen. Crimineel gedrag wordt 

normaal gevonden en dit signaal wordt ook afgegeven aan jongeren. Een 

criminele levensstijl wordt hierdoor vergemakkelijkt, zeker wanneer 

jongeren ook makkelijk kunnen deelnemen aan een groep. Hierbij speelt 

de sociaaleconomische situatie een belangrijke rol, in tegenstelling tot wat 

veel mensen denken: etniciteit.  

(Junger-Tas, 2008) 

 

“Crimineel jongerengedrag hangt vooral samen met de kwaliteit van de 

buurt, het gezin, schooluitval en de vriendengroep van de jongere en 

minder met etniciteit zoals vaak wordt gedacht.” Jeugdbendes zijn veel 

vaker te vinden in probleemwijken en jongeren in deze wijken nemen ook 

eerder deel aan deze groepen.  

(Verweij-Jonker Instituut, 2008) 

De aard van de delicten en de leeftijdsopbouw van de daders veranderen. 

De jeugdcriminaliteit krijgt door toename een ernstig karakter. De grote 

en middelgrote steden hebben meer dan gemiddeld te maken met 

(jeugd)criminaliteit dan de kleinere steden.  

(Veldheer, 1998) 
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“In hun eigen land” wordt crimineel gedrag ook niet geaccepteerd, maar 

door andere problemen zoals een taalbarrière, hebben allochtone ouders 

minder contact met omwonenden en kunnen autochtone of allochtone 

ouders met een andere etniciteit de ouders niet wijzen op wat zij 

constateren. De ouders hebben hun kinderen niet altijd in het zicht en 

deze zijn dus ook niet altijd te corrigeren. (Junger-Tas, 2008) 

 

- Gezondheid 

Momenteel is het zo dat het aanbod van welzijnswerk doorgaans ruim en 

rijk geschakeerd is, maar het gebruik ervan minder is. Vooral jongeren en 

allochtonen kunnen moeilijk hun weg vinden naar de zorgaanbieders.  

Er zijn wel accommodaties voor de zorgaanbieders, hoewel deze er niet 

altijd uitnodigend uitzien, maar hier speelt het probleem dat er niet altijd 

genoeg mankracht aanwezig is. Niet iedereen kan direct geholpen worden. 

En het aanbod is verkokerd, wat inhoudt dat het aanbod te versnipperd is 

en er onvoldoende samenwerking en afstemming is. (Duijvestijn, 2007) 

 

De Wmo is sinds kort ingevoerd. Momenteel kunnen de eerste resultaten 

er van geplukt worden. Echter zijn er nog onvoldoende goede plannen 

voor de wijken om de Wmo echt tot zijn recht te laten komen. Daarbij 

geven mensen die niet veel ‘gebruik’ zullen maken van de Wmo hun deel 

niet op, zoals dichterbij parkeren bij de winkels. Dit leidt tot onvrede in de 

wijk bij een aantal mensen. De Wmo is bedoeld om het voor iedereen 

makkelijker te maken en niet nog makkelijker voor enkele onder ons.  

 

- Stedenbouwkundige kwaliteit, onderhoud en voorzieningen 

Door verstedelijking en het verkeerd en door de parkeerdruk zijn 

trapveldjes en open plekken in de stad aan het verdwijnen. De 

buitenruimte wordt nog te vaak gezien als ruimte die overblijft wanneer 

andere functies zijn ingevuld. (Duijvestijn, 2007) 

 

Binding van de middengroepen met een stedelijke woonvoorkeur heeft 

positieve effecten. Deze hebben betrekking op de stad als geheel. Zo 

betekent het vertrek van sociale stijgers uit de stad een verlies van het 

economisch draagvlak voor stedelijke voorzieningen. Naast dit 
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aangehaalde effect betekent hun vertrek ook een gemiste kans op 

stedelijke diversiteit en stabiliteit. Zonder middenklasse wordt de stad 

kwetsbaar en polariseert. Specifieke middenklassegroepen, zoals 

huishoudens met kinderen, brengen stabiliteit in de wijk en hechten veel 

belang aan een schone, veilige en aantrekkelijke omgeving (Karsten et al, 

2006). Huishoudens met midden- en hogere inkomens zetten zich niet per 

definitie meer in voor hun omgeving, maar zijn wel kritisch over hun 

omgeving. Zij stellen eisen aan de woonmilieus, van voorzieningen in de 

sfeer van onderwijs, cultuur en sport en op allerlei andere terreinen. Zij 

slagen er beter in buurtbelangen te behartigen en een betere 

woonomgeving te realiseren. Het zijn, kortom, inwoners waar de stad wat 

aan heeft, maar waar de stad ook moeite voor moet doen. 

(VROMraad, 2006) 

 

In de huidige praktijk van stedelijke vernieuwing trachten gemeenten en 

corporaties met een breed scala aan sociale en fysieke maatregelen die 

binding onder de noemer van sociale cohesie en leefbaarheid weer terug 

te brengen. Kenmerkend voor de pogingen is een hoge verwachting over 

de gewenste sociale samenhang tussen bewoners in een wijk. Het moet 

niet zozeer om sociale cohesie gaan, maar om het zich thuis voelen in een 

vertrouwde omgeving. In oude stadswijken waar jarenlang door allerlei 

ontwikkelingen (en deels door overheidsbeleid) te weinig zorg aan 

inwoners en omgeving is besteed, is van bewoners weinig te verwachten 

in de verbetering van die omgeving. De overheid moet niet slechts ruimte 

geven voor betrokkenheid, maar de ruimte actief creëren door herstel van 

de openbare orde en goed beheer.  

De komst van één goede stedelijke voorziening of een school met ambitie 

in relatie tot woningverbetering is soms onvoldoende om de identiteit en 

de reputatie van de wijk een lift te geven.  

(VROMraad, 2006) 

 

In Bijlage 9 is een Ishikawa-model te vinden waar alle mogelijke oorzaken 

die genoemd zijn in deze literatuurstudie per categorie gegeven 

geworden. 
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4.4  Hoe kan het aangepakt worden 

Het is belangrijk dat zowel de harde als de zachte kant van een wijk 

beiden tegelijkertijd ontwikkeld worden. Het is én-én. (VROMraad, 2006) 

 

De oplossingen moeten leiden tot die dingen waar de bewoners 

uiteindelijk wil zijn. De aspecten die hierbij horen zijn bijvoorbeeld: 

- (het gevoel van) veiligheid en geborgenheid via de lijnen van 

fysieke inrichting en buurtpreventie; 

- het tegengaan van isolement van kwetsbare groepen of individuen 

met behulp van de sociale infrastructuur en de fysieke inrichting; 

- de betere ontwikkelingskansen voor kinderen door het bij elkaar 

brengen van gezin, school en straat; 

- de versterking van de basis voor sociaal vertrouwen door de eigen 

sociale voorzieningen in de buurt (buurtcentrum, brede school); 

- de fysieke eigenheid en het bijbehorende eigenaarschap van de 

‘eigen’ buurt; 

- de sociale netwerken die kunnen bouwen op een adequate sociale 

infrastructuur. 

(WRR, 2005) 

 

Optimale resultaten worden pas geboekt wanneer alle buurten in de wijk 

echt mee doen en het niet bij één buurt blijft die zich volledig inzet. De 

gehele wijk dient zich in te zetten tijdens de herontwikkeling, maar ook 

daarna. (WRR, 2005)  

 

Leefbaarheid wordt gezien als een belangrijk begrip binnen de 

herontwikkelingsvraagstukken, net als sociale cohesie. Wellicht dat hier 

van afgestapt moet worden om in plaats daarvan de begrippen 

vertrouwdheid, thuis voelen, herkenning en erkenning te gebruiken. Deze 

worden gezien als goede ingrediënten voor binding van sociale stijgers 

aan de stad. (VROMraad, 2006) 
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- Wonen 

Er moet meer gebouwd worden met kwaliteit. Dit bevordert de 

doorstroming op de woningmarkt. Dit is belangrijk voor de diversiteit in de 

wijk. Daarnaast geeft herstructurering van oude stadswijken een nieuwe 

impuls. Tevens dient er meer woningbouw beschikbaar gesteld te worden 

voor starters, zodat zij een betaalbare, geschikte woning kunnen 

bemachtigen op de zowel de huur- als koopmarkt. (Tweede Kamerfracties, 

2007) 

 

De stappen die men maakt in woningbouw dienen van geringere grootte 

te zijn en in de wijken dienen van deze woningen verschillende stappen 

beschikbaar te zijn. Maak kleine stappen op de woonladder mogelijk. 

Ontwikkel een gevarieerde woningvoorraad gericht op sociale stijgers én 

op starters. Ontwikkel goedkope koopwoningen en vormen tussen huur en 

koop. Voeg alternatieve woonvormen toe aan het souterrain van de 

woningmarkt. (VROMraad, 2006) 

Daarnaast dient er meer gekeken te worden naar de eisen van de mensen 

die nu gesteld worden, maar ook over meerdere jaren gesteld worden. De 

eisen worden steeds aangepast en hier moet de woningbouw op een 

flexibele manier aan mee te werken. Dit geheel beperkt de 

verhuismobiliteit. Een lange woonduur is namelijk positief voor de wijk. 

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de integratie binnen de 

wijk. Wanneer meer mensen lange tijd blijven wonen in de wijk, ontstaan 

er netwerken binnen de wijk waar mensen van buiten moeilijk tussen 

komen. (Blokland-Potters, 1998) 

 

De buurt kan een directe meerwaarde hebben bij de aanpak van een 

aantal alledaagse leefbaarheidsvraagstukken. De fysieke inrichting draagt 

bij aan (een gevoel van) een veilige omgeving en vormt een bron van 

identiteit en gevoel van eigenaarschap. Bovendien kan een uitgekiend 

woningaanbod het isolement van kwetsbare groepen of individuen 

beperken. In de buurten waar ze aanwezig zijn, spelen wooncorporaties 

een belangrijke, maar veelal nog onvoldoende uitgebouwde rol. (WRR, 

2005) 
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De duurdere woningen rekken de economische waarden van de huizen op 

en aangezien mensen met een laag inkomen, waaronder relatief veel 

allochtonen zijn, het koopbedrag niet kunnen ophoesten, worden deze 

cijfers teruggedrongen. Wanneer duurdere woningen in een wijk worden 

gebouwd, zal de werkloosheid dalen, het opleidingsniveau stijgen, het 

uitkeringspercentage loopt terug, koophuizen zullen de verhuismobiliteit 

drukken en omdat huizenkopers in de binnensteden meestal in de bloei 

van hun leven zijn, zal het sterftecijfer dalen. Dit draagt niets bij aan de 

oplossing voor werklozen, laag opgeleiden, migranten of armen. 

(Blokland-Potters, 1998) 

 

Door meer diversiteit aan te brengen in de woningvoorraad, kan er meer 

diversiteit in mensen aangebracht worden. Op deze manier wordt het 

proces van zelfselectie enigszins verstoord. Segregatie wordt hiermee dan 

ook voorkomen en armoede-getto’s kunnen zich moeilijker ontwikkelen. 

(Blokland-Potters, 1998) 

 

- Werk en inkomen 

Een positieve economische ontwikkeling zal het sociale klimaat verbeteren 

(Blokland-Potters, 1998). Om de economische ontwikkeling op te kunnen 

zetten, dient het perspectief van de stedelijke vernieuwing gericht te 

worden op sociale stijging. Stel de ambities van bewoners centraal en zet 

in op de het vasthouden van hen die hun ambities verwezenlijken. 

(VROMraad, 2006) 

 

Daarnaast is het belangrijk om extra ruimte te maken voor economie in 

de wijk. Er moet gezorgd worden voor betaalbare ruimten voor 

ondernemers. Hierbij kan worden gestreefd naar functiemenging van 

wonen met kleinschalige bedrijvigheid, maar ook naar fiscale 

ondersteuning en naar werk-opleidingscombinaties via coalities tussen 

bedrijven en scholen. (VROMraad, 2006) De betrokkenheid van 

ondernemers bij de wijk wordt gezien als een kans (Tweede Kamerfractie, 

2007).  
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Allochtoon ondernemerschap is sterk gegroeid en levert een bijdrage aan 

de vitaliteit binnen de wijk. Maar ook dit dient gestimuleerd te worden. 

Net als het stimuleren van ondernemersschap onder startende 

ondernemers. Voor deze groep zijn er zeer weinig mogelijkheden in 

steden om tegen een betaalbare huur een ruimte te krijgen. Kleine 

goedkope bedrijfsruimten verdwijnen vaak bij stedelijke vernieuwing en 

worden vervangen door dure en inflexibele vierkante meters. Oude 

schoolgebouwen, kerken, verenigingsgebouwen en winkelruimtes bieden 

hierin kansen. Business Improvement Districts zijn hier een goede 

ontwikkeling binnen. (Raad voor Werk en Inkomen, 2007 | VROMraad, 

2006) 

 

Dan is er de nog langdurig werkeloosheid, wat moeilijk aan te passen is. 

Veel van deze mensen hebben een zeer negatief zelfbeeld dat doorbroken 

dient te worden. Daarnaast ontbreekt het vaak aan diploma’s en 

vaardigheden. Er kunnen voorzieningen gestart worden op project basis 

waar deze mensen begeleidt worden in hun proces om weer naar het werk 

te gaan. Zo kan er extra scholing plaatsvinden binnen de wijk, maar is het 

ook mogelijk om mensen te helpen met het vinden van een passende 

baan. Een gemeente kan hierin afspraken maken met de omliggende 

bedrijven. (Interview Michel Driessen | Gemeenten Eindhoven, 2007) 

 

- Complexe sociale problematiek 

Voor de sociale problematiek is het een goede ontwikkeling wanneer er 

nieuwe buurtnetwerken opgezet worden waarin een bloeiend 

verenigingsleven mee gepaard gaat. Laagdrempelige activiteiten voor 

iedereen waar men elkaar kan leren kennen en waar wederzijds respect 

en begrip op gebouwd kan worden. Op deze manier kan een hechtere 

sociale cohesie ontwikkeld worden, waardoor iedereen gemotiveerd wordt 

om zijn steentje bij te dragen in de wijk. Een goed onderdeel dat hierbij 

past is het stimuleren van de trots op de wijk. (WRR, 2005) 

 

Daarnaast zou het goed zijn om de buurtnetwerken hierin te begeleiden. 

De buurtnetwerken hebben zelf weinig bestuurlijke ervaring, maar 

hiervoor zou hulp in geroepen kunnen worden bij instanties die betrokken 
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zijn bij de wijk. Op deze manier wordt er meer interactie bewerkstelligt 

tussen de instanties en de bewoners van de wijk, wat meer vertrouwen 

geeft. (Interview Lydia Albinus) 

Er zijn 4 burgerschapsstijlen te onderscheiden: 

- afhankelijk 

- afzijdig 

- afwachtend 

- actief 

(WRR, 2005) 

De actieve groep heeft de meeste kartrekkers in zich en deze moeten zelf 

opstaan. Hierbij moet niet gezeurd worden door de instanties over 

representativiteit. Deze groep is heel belangrijk voor het slagen van de 

bewonersparticipatie in de wijk. (Blokland-Potters, 1998) 

 

Om meer vertrouwen te krijgen van de bewoners is het van belang dat de 

bewoners zelf hun visie kunnen ontwikkelen over de wijk. Dit geeft meer 

betrokkenheid bij de bewoners en ze krijgen het idee dat er naar hun 

geluisterd wordt. De meest voor de hand liggende manier is om dit te 

organiseren binnen een buurtvereniging. De communicatielijnen dienen zo 

kort mogelijk te zijn met de instanties waarbij het liefst zo min mogelijk 

verloop is in de contacten. Het is voor de wijk belangrijk dat de bewoners 

betrokken zijn, maar voor de bewoners belangrijk dat de instanties 

betrokken zijn. Ook dit geeft meer vertrouwen.  

 

Als laatste dient er actiever omgegaan te worden met de mensen in de 

wijk als het gaat om sociale controle. De voordeurproblematiek dient meer 

in beeld gebracht te worden. De transparantie is al verhoogd, maar dient 

naar een nog hoger niveau gebracht te worden. Er dient hulpverlening 

geboden te worden aan gezinnen in armoede en sociaal isolement om 

zowel hun levensomstandigheden als hun opvoedingsvaardigheden te 

verbeteren. Belangrijk hierin is dat in probleemwijken een gemengde 

populatie ontstaat. Meer welvarende bewoners geeft een stijgingskans 

voor anderen. Hierdoor daalt de werkloosheid, is er minder 

uitkeringsafhankelijkheid en komt er een levendig 
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middenovereenstemming over de gewenste normen en waarden in de 

buurt. (VROMraad, 2006) 

 

De meeste zorgen betreffen de sociale infrastructuur. Het welzijnswerk 

staat onder druk, ook ten gevolge van de fijnregeling en 

onvoorspelbaarheid van geldstromen. Een bestendiger beleid en een 

strakkere aanpak zijn noodzakelijk, temeer omdat zij in een buurtbeleid 

een essentiële rol moeten spelen. Daarbij is, naast een toegespitste rol in 

achterstandsbuurten, extra aandacht vereist voor de steeds nijpende 

problemen van kwetsbare individuen, onder wie veel senioren. (WRR, 

2005) 

 

De voorzieningen in de wijk dienen op een dusdanige manier ingevuld te 

worden dat deze toegankelijk zijn voor iedereen binnen de wijk. Er moet 

niet gestreefd worden naar een bepaalde doelgroep binnen de wijk zoals 

de hogere klasse. Andere mensen in de wijk hebben hier de financiële 

middelen niet voor waardoor een gevoel van buitensluiting of een negatief 

zelfbeeld omhoog kunnen komen. (Blokland-Potters, 1998) 

 

- Leren & opgroeien 

Voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor kinderen in de wijk, 

zijn er vele gedachten voor oplossingen.  

Zo zou streng toezicht op leerplicht, goede voorbereiding op een 

sucesvolle schoolcarrière door voor- en vroegschoolse educatie en 

investeringen in het onderwijs zelf en het vmbo-onderwijs praktische 

worden met meer nadruk op vakgerichtheid en handvaardigheid een 

oplossing zijn. Net als het drastisch terugdringen van het alcoholgebruik 

van jongeren. (Junger-Tas, 2008) Maar dit zijn oplossingen waarbij niet 

tot de kern gekomen wordt van de problemen van de jongeren. Ook blijft 

de verantwoordelijkheid van de ouders hierbuiten.  

 

Buurtbetrokkenheid – vooral van ouders, maar ook van werkgevers – is 

van belang voor goed onderwijs, vooral in achterstandsbuurten. Brede 

scholen kunnen een buurtfunctie vervullen door een betere buitenschoolse 

kinderopvang en als fysiek buurtcentrum. (WRR, 2005) Een aanvulling 
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hierop kan zijn permanente educatie in brede scholen. Ouders hebben niet 

alleen stijgingsambities voor hun kinderen, maar ook ten aanzien van 

henzelf. Brede scholen kunnen gebruikt worden voor permanente educatie 

voor zowel kinderen als ouders. Vrijwilligerswerk of klassenassistentschap 

maken het voor ouders mogelijk om te participeren en te integreren 

bieden soms zicht op een betaalde baan in het onderwijs. Een brede 

school is een laagdrempelig loket waar vervolgroutes kunnen worden 

uitgestippeld. 

Een goed onderwijssysteem is voor stijging essentieel, maar belangrijk is 

ook de verdeling van scholen in een stedelijke regio. De aanwezigheid van 

een goede school is een van de factoren voor de vestiging van 

middenklassengroepen. (VROMraad, 2006) 

 

Onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor sociale mobiliteit. Een 

gedegen opleiding biedt kansen om succesvol de stap naar de 

arbeidsmarkt te zetten. Onderwijs biedt bovendien mogelijkheden voor 

zelfontplooiing, het ontwikkelen van (sociale) vaardigheden en kennis. De 

kwaliteit van het onderwijs is voor stijging cruciaal. Het belang van het 

behalen van diploma’s voor de arbeidsmarkt neemt nog steeds toe, 

intelligentie en opleiding zijn de belangrijkste criteria geworden voor 

maatschappelijk succes (Ultee, 2002). 

 

Een belangrijk item is wel dat er extra geïnvesteerd dient te worden in 

onderwijs in stedelijke vernieuwingswijken. Op deze manier kan een 

school zich beter ontwikkelen. Kinderen kunnen dan een betere keus 

maken voor scholen naar inhoud en specialiteit. Belangrijk is dat kinderen 

ook op latere leeftijd een keuze hebben in onderwijs. Hogere vormen van 

onderwijs dienen dan ook gevestigd te worden of te blijven in de 

stadswijken. Verder dienen scholen ondersteunt te worden als bron van 

educatie van ouders en kinderen, waarbij vrijwillige initiatieven 

gestimuleerd kunnen worden, zeker tot gemengde scholen en gemengde 

woonmilieus. (VROMraad, 2006) 
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De aanwezigheid van een goede school is een van de factoren voor de 

vestiging van middenklassengroepen. Dat geldt ook voor voorzieningen 

als cultuur, winkels, groen, sport en werkgelegenheid (VROMraad, 2006) 

 

- Integreren 

Voor de wijken is menging op sociaal-economische gronden belangrijker 

dan menging op etnische gronden. Onderzoeken laten namelijk zien dat er 

geen bewijzen zijn dat geconcentreerd wonen van migranten hun 

maatschappelijke integratie belemmert. Een extreme diversiteit op 

etnische gronden is dus niet nodig. (VROMraad, 2006)  

Juist een stukje concentratie kan wat meer openbreken. Mensen in een 

kleine samenleving hebben al onderling contact. Wanneer één van deze in 

contact komen met een andere groep, kan het contact soepeler verlopen 

en wordt op een kortere termijn een grotere groep benaderd.  

Onderling respect kan verkregen worden wanneer men met elkaar gaat 

praten. Praten over verschillende aspecten die men in de wijk tegenkomt. 

Daarbij kan het een optie zijn om ook eens bij elkaars gebruiken en 

tradities te gaan kijken. Buurtnetwerken en activiteiten met elkaar zijn 

hier goede oplossingen voor. Activiteiten die laagdrempelig zijn voor 

iedereen en waar men een stukje van zichzelf kan laten zien. Een goed 

voorbeeld hiervan is een jaarmarkt, waarbij ieder een stukje van zijn 

eigen land of traditie of gerechten of werk laat zien. (Interview Lydia 

Albinus) 

Wanneer men meer over elkaar weet, kan men elkaar beter begrijpen en 

een betere weg vinden om hier mee om te gaan. 

 

De integratie op het sociaal-economische vlak kan heel belangrijk zijn 

voor de stijging van mensen. Wanneer men mensen kent die op een 

hoger niveau zitten, kunnen zij deze contacten gebruiken om zelf ook op 

de sociaal-economische ladder te stijgen. (VROMraad, 2006) 

 

Waar wel heel voorzichtig mee omgegaan moet worden is de manier van 

taalgebruik en stigmatisering. (VROMraad, 2006) Hoewel stigmatisering 

steeds meer getolereerd wordt, omdat op deze manier wel het beestje bij 
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zijn naam genoemd wordt. De problemen worden dus echt benoemd en 

kunnen dan ook beter aangepakt worden. (Interview Lydia Albinus) 

 

- Veiligheid 

Voor de leefbaarheid in de wijk is veiligheid een belangrijk begrip. Daarom 

zou extra investeren in openbare orde en veiligheid door een gemeente 

een goede optie zijn. Ook wanneer de gemeente meer zorg draagt voor 

voldoende en kwalitatief goede sociale dienstverlening in de wijk. 

(Blokland-Potters, 1998) 

 

De verweving van mensen via hun buurtnetwerken kan bijdragen aan 

(een gevoel van) veiligheid. Steeds meer realiseren politie en overheid 

zich dat wanneer het gaat om preventie, de buurt een eerste 

verdedigingslinie kan vormen tegen criminaliteit. (WRR, 2005) 

 

Hierbij spelen andere factoren ook weer een rol, namelijk dat er gezorgd 

moet worden voor een vertrouwde en beheersbare woonomgeving. De 

openbare orde moet worden hersteld, waarbij beheersmaatregelen voor 

de lange termijn opgesteld worden. Daarnaast kan de fysieke indeling een 

rol spelen in het veiligheidsgevoel. Ook hier dient op een juiste manier 

mee omgegaan te worden. Dan speelt ook de identificatie nog een rol. Er 

dienen woonomgevingen gecreëerd te worden waarmee bewoners zich op 

een positieve manier kunnen identificeren. Vanzelfsprekende 

ontmoetingsplekken kunnen hier een onderdeel van zijn. Er moet te alle 

tijde voorkomen worden er negatieve beeldvorming over de wijk kan 

ontstaan. (VROMraad, 2006) 

 

Naast zowel de fysieke als sociale voorzieningen door de gemeente 

aangebracht zijn, kan er door de bewoners ook een bijdrage geleverd 

worden. Zo worden er bijvoorbeeld buurtwachten opgezet op vrijwillige 

basis, na een serie van inbraken in de wijk. De resultaten zijn zeer 

positief. De buurtwachten worden niet alleen ingezet bij inbraken, maar 

kijken ook naar straatvuil en proberen te achterhalen wie het vuil heeft 

achtergelaten. En zo zijn er nog meer toepassingen van de buurtwacht. 
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Men durft elkaar meer aan te spreken op kleine dingen, zonder dat hier 

gelijk op een rotte manier over gedacht wordt. 

 

- Gezondheid 

Goede en laagdrempelige voorzieningen in de wijk wordt gezien als een 

belangrijke randvoorwaarde om de gezondheid van bewoners te 

verbeteren. Deze voorzieningen dienen op loopafstand te zijn (Blokland-

Potters, 1998).  

De voorzieningen die nodig zijn, zijn vooral eerstelijnsvoorzieningen die 

patiëntgericht zijn, zoals een huisarts, verloskundigen, fysiotherapeuten 

en oefentherapeuten en een relatie tot de GGD. Gezondheidscentra bieden 

meer mogelijkheden voor zorg op maat en transmurale zorg, waarbij een 

optimale inzet nodig is. (Duijvestijn, 2007) 

 

Daarnaast dient er meer ‘vroegsignalering’ te zijn en preventief ingrijpen. 

Hier wordt dan meer aandacht gegeven aan opvoedingsondersteuning aan 

multiprobleemgezinnen. (Duijvestijn, 2007) 

 

In enkele wijken zijn goede voorbeelden te vinden van een andere aanpak 

van de verzorging van de eerste lijn. Het aantal huisartsen, 

verloskundigen en fysiotherapeuten in solopraktijken is sterk afgenomen 

ten gunste van groepspraktijken. Een multidisciplinaire samenwerking 

blijkt relatief gangbaar te zijn. Daarnaast is er ruimte gecreëerd in de 

bekostigingssystematiek om op lokaal niveau en naar lokale behoefte zorg 

te organiseren. (Duijvestijn, 2007) 

 

Een voorbeeld is het gezondheidscentrum de Rubenshoek in de Haagse 

Schilderswijk. Huisarts, fysiotherapeut en verloskundigen werken er 

samen, maar ook sociale raadslieden en welzijnswerkers. Ze zitten in één 

gebouw en werken projectmatig samen om mensen de juiste zorg te 

bieden.  

Een ander voorbeeld is de Rotterdamse huisartsenpraktijk Mozaïek, waar 

praktijkondersteuners en praktijkassistenten in dienst genomen zijn. Als 

gevolg heeft een verdubbeling van het patiëntenbestand kunnen 
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plaatsvinden in 3 jaar tijd, terwijl het aantal huisartsen gelijk is gebleven. 

(Duijvestijn, 2007) 

 

Er zijn een aantal punten die gezien worden als kansen voor de 

gezondheid in de wijkaanpak. Zo hebben de gemeenten bijvoorbeeld in 

het jaar 2007 een gezondheidsnota opgesteld hebben (Wet collectieve 

preventie volksgezondheid), waarin zij aangeven wat ze doen om de 

gezondheid van de inwoners van een wijk te verbeteren. “Investeren in 

een gezonde en veilige woon- en leefomgeving, waar mensen kunnen 

bewegen en kinderen volop kunnen (buiten) spelen, verdienen zich op den 

duur vanzelf terug.” Daarbij is een wijkgerichte, geïntegreerde 

eerstelijnszorg die voor de burger gemakkelijk bereikbaar, toegankelijk en 

beschikbaar is, essentieel. De woningcorporatie zou hier een goede partij 

in kunnen zijn, aangezien zij mogelijkheden hebben om huisvesting te 

leveren voor de eerstelijnzorgaanbieders (Interview Lemmens). 

(Duijvestijn, 2007) 

 

De gezondheid van iedereen kan verbetert worden door middel van 

ondersteuning van elkaar. Dit valt onder de Wmo. De Wmo is bedoelt om 

met elkaar een beter leven tegemoet te gaan, door middel van 

voorzieningen ontwikkelen waardoor men elkaar kan helpen wanneer 

iemand het moeilijker heeft dan een ander. Wanneer deze voorzieningen 

een echte basis hebben en de gemeente hier meer op in kan springen, 

zullen hier aanzienlijke verbeteringen te vinden zijn.  

 

- Stedenbouwkundige kwaliteit, onderhoud en voorzieningen 

Multifunctionele voorzieningen kunnen een maatschappelijke meerwaarde 

hebben vanwege hun uitstraling op de omgeving. Een aantrekkelijk 

gebouw nodigt uit tot gebruik van bijvoorbeeld clubs en verenigingen en 

kan daarmee de sociale samenhang in een gemeenschap versterken. Het 

draagt bij aan de burgerzin van de dorpsbewoners en de identiteit van het 

dorp.  

(WRR, 2005) 
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Cruciaal is dat de opwaardering van een wijk niet slechts door het bouwen 

van duurdere woningen en verplaatsing van bewoners met lage inkomens 

of allochtone afkomst wordt bereikt. Het gaat om meer dan woningen 

alleen: het aanpakken van overlastgevers, om goede scholen, 

aantrekkelijke winkels en stedelijke voorzieningen die niet te veel gericht 

zijn op achterstandsbestrijding. Als een gemeente toch op zoek is naar 

een locatie voor een voorziening, zou een koppeling met stedelijke 

vernieuwingsdoelen gelegd moeten worden en zouden de juiste 

ruimtelijke voorwaarden in het bestemmingsplan gecreëerd moeten 

worden. Het succes van stedelijke vernieuwing wordt bepaald door het feit 

of bewoners in de omgeving willen investeren. Dat hangt af van de vraag 

of aan de eisen, die deze stadsbewoners stellen aan de wijken, wordt 

voldaan. Aangegeven is dat de eisen niet alleen op het gebied van het 

ministerie van VROM liggen: een goede woning en een fraai ingerichte 

omgeving, maar vooral ook op het gebied van vele andere ministeries: 

onderwijs en cultuur, welzijn, volksgezondheid en sport, economische en 

sociale zaken. De middenklasse kan een belangrijke rol vervullen. De 

middenklasse zit in potentie in de stad zelf; de sociale stijgers en binding 

met elkaar kunnen samengaan.  

(VROMraad, 2006) 

 

Een aantal adviezen die gegeven worden zijn: 

- Maak meer ruimte voor sport, spel en cultuurvoorzieningen (‘meer 

stad in de wijk’) en zorg voor de ruimtelijke verdeling ervan over de 

stad. Behoud en creëer sport- en speelruimte voor de jeugd in 

stedelijke vernieuwingsplannen. Investeer ook na de vernieuwing in 

onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Investeer 

strategisch in publieke voorzieningen in stedelijke 

vernieuwingswijken. (VROMraad, 2006) 

- Maak meer vrijetijdsalternatieven beschikbaar in de wijk. Op 

loopafstand zouden voorzieningen als een zwembad, een 

gezondheidscentrum, een bibliotheekfiliaal, een wijktheater, een 

taalcursus, instellingen voor kunstzinnige vorming en psycho- 

sociale hulpverleningsinstellingen beschikbaar moeten zijn. 

(Blokland-Potters, 1998) 
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- Algemeen 

Niet alle problemen zijn op te lossen. Dit heeft te maken met de situatie in 

de wijk zelf, maar vooral te maken met wat er landelijk gebeurt. Een goed 

voorbeeld hiervan is langdurige werkloosheid. Dit is een probleem dat 

altijd zal blijven bestaan. Toch kan er aan gewerkt worden om dit zoveel 

mogelijk terug te dringen. Door bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding of 

harde sancties als de werkloze niet meewerkt. De cijfers van de 

Nederlandse werkloosheid stijgt momenteel, maar er is vraag genoeg naar 

mensen. De langdurig werklozen krijgen praktisch geen sancties voor nog 

langer werkloos zijn en niet aan die situatie werken. Daarnaast worden 

redelijk wat vacatures ingevuld door gastarbeiders uit bijvoorbeeld Polen 

of Roemenië. Op deze manier zal de langdurige werkloosheid onder de 

autochtone bevolking momenteel toenemen. (Interview Michel Driessen) 

 

De wijze waarop herontwikkeling plaats zal moeten vinden is volgens de 

3E-wijze -> effectief, efficiënt en eerlijk (WRR, 2005) Daarnaast zal 

stedelijke vernieuwing op lokaal niveau een integrale opgave moeten zijn, 

van bottom-up. (VROMraad, 2006) 

Maak onderscheid in buurten, want de ene is de andere niet. Daarna kan 

een verdere ordedifferentiatie plaatsvinden. Beide zijn nodig voor het 

bouwen en vertrouwen. Maar als tegenhanger gelden het voorkomen van 

versplintering van het politiek en ambtelijk apparaat en het omgaan met 

mogelijke ongelijkheid in de publieke sfeer. (WRR, 2005) 

 

Buurten moeten zelf worden uitgedaagd om een eigen buurtvisie op te 

stellen, met inbegrip van een sterkte-zwakteanalyse en een werkplan voor 

de komende jaren. Het stuk wordt vervolgens besproken met de 

gemeente en professionals waarbij men leert om het nodige begrip op te 

brengen voor elkaars problemen en werkwijzen (Sabel 2004) 

 

Bewonersinitiatieven moeten met rust gelaten worden. Gemeenten moet 

dit niet overnemen. (zoals zorg overnemen in de wijk) Goedlopende 

initiatieven lopen hierdoor veelal kapot. (WRR, 2005) 
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4.5  De betrokken stakeholders 

Overheid en sociale spelers kunnen zinvolle rollen spelen, onder de 

voorwaarde dat zij steeds de eigen zwakten in het oog houden. “Het lukt 

wel om betrokken partijen bij elkaar te brengen. Het is echter de overheid 

die consequent niet levert, maar wel wil zeggen wat anderen moeten 

doen.” (WRR, 2005) 

 

De overheid en sociale spelers hebben een aantal directe belangen bij de 

buurt als object. Wooncorporaties zijn bijvoorbeeld gebaat bij het sterkere 

draagvlak onder bewoners dat uit hun betrokkenheid bij de fysieke 

inrichting en sociale infrastructuur voortvloeit; zelfs de waarde van hun 

panden wordt hoger. De politie kan beter presteren door de 

samenwerking met buurtbewoners die een eerste verdedigingslinie 

vormen tegen onveiligheid, en het welzijnswerk is gediend bij het 

tegengaan van isolement van kwetsbare groepen of individuen. (WRR, 

2005) 

 

Een belangrijk punt is “Vernieuw de lokale politiek!” Daarnaast dienen 

randvoorwaarden geschept te worden voor het succes van gemeenten en 

sociale spelers. (WRR, 2005) 

 

Binnen het stedelijke vernieuwingsbeleid zijn in de loop der jaren andere 

accenten gelegd. Aan de sociale effecten van fysieke ingrepen werd 

beleidsmatig steeds meer aandacht besteed, en er werd ook steeds meer 

van verwacht. Het lijkt er zelfs op dat de huidige (fysieke) stedelijke 

vernieuwing in de kern om het oplossen van sociale problemen gaat, 

hoewel de aard van die problemen en de relatie tussen fysieke 

maatregelen en sociale problemen door het Rijk nooit zijn verhelderd. De 

belangrijkste doelstellingen  van de afgelopen jaren zijn: een goede en 

voldoende huisvesting van lagere inkomensgroepen, het verbeteren van 

de sociale en fysieke leefomgeving en het (opnieuw) binden van de 

midden en hogere inkomens aan de stad (Ministerie van VROM, 2006) 

In lokaal stedelijk vernieuwingsbeleid kunnen de accenten anders worden 

gelegd en kunnen doelen anders worden geformuleerd. In veel stedelijke 
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vernieuwingswijken is de nadruk komen te liggen op het verbeteren van 

de leefbaarheid en de wens om een meer evenwichtige 

bevolkingssamenstelling te realiseren. Dit is een belangrijke verandering, 

vooral bij de Overheid. 

(VROMraad, 2006)  

 

Instellingen willen niet begrijpen wat buurtbewoners willen en nodig 

hebben. Het denken gaat teveel in de richting van wat bewoners kunnen 

betekenen voor de instelling, en dat is de verkeerde benadering. 

(Interview Jan Klienbannink) 

 

Om meer betrokkenheid te krijgen tussen de verschillende instanties zijn 

er initiatieven getoond zoals: 

Wijkwethouder houdt wijkspreekuur, heeft een wijkbudget en wordt 

bijgestaan door een wijkambtenaar (dan wel –coördinator of –manager), 

die het contact onderhoudt met het wijkteam waarin ook de wijkagent en 

de wijkwelzijnswerkers zitting hebben. 

Kijk uit met wijkraden, die meestal worden geselecteerd door de 

gemeente: er zitten vaak niet de juiste mensen in en hun samenstelling is 

te weinig representatief voor de buurt. En voorkom een overmatige 

bureaucratie; de wijkbenadering kan stuklopen op topzware systemen en 

procedures.  

 

Een andere ontwikkeling is het opkomen van de wijkmanager die zelf 

verantwoordelijk is voor de gehele wijk. Hij is bekend met iedereen in de 

wijk en voor problemen is hij het eerste aanspreekpunt. Aangezien hij 

korte lijnen heeft met de betreffende instanties om de problemen op te 

lossen, worden de problemen in een korte termijn opgelost. Dit schept 

vertrouwen in de buurt. (Interview Lydia Albinus) 

 

 

 

 

 



  Hoofdstuk 5 | Conclusie 

 71  

H5. Conclusie 

 

5.1  Conclusie 

Uit de literatuur blijkt dat praktisch elke wijk last heeft van dezelfde 

problemen. In de ene wijk zijn de problemen echter sterker ontwikkeld 

dan bij andere. Dit wordt wel erkend en opgepakt door verschillende 

instanties. Het is helaas zo dat de instanties niet goed weten wat de 

wijkbewoners willen en daarmee hun eigen ding blijven doen. De 

afstemming is onvoldoende, waardoor voorafgaande aan de uitvoering 

van het plan eigenlijk al gezegd kan worden dat het plan niet volledig zal 

slagen. 

 

Om de herontwikkelingsplannen echt te laten slagen, moet de kracht 

vanuit de wijk komen. Bewonersparticipatie is van groot belang. Maar het 

merendeel is geen professional op het gebied van herontwikkeling, dus 

professionele steun is zeker nodig. Bij de bewoners dient uitgebreid 

langsgegaan te worden om te achterhalen wat de werkelijke problemen 

zijn. Vervolgens stellen de professionals een plan op, welke ter 

beoordeling naar de bewoners gaat. Tot dat de bewoners zich in de 

plannen kunnen vinden, dient het plan aangepast te worden. Daarna kan 

er pas gestart worden met de uitvoering.  

Deze voorbereiding van de plannen zorgt ervoor dat het gehele proces 

van herontwikkeling beter en gestructureerder zal plaatsvinden. Daarbij 

kan het aanzienlijk veel tijd schelen. Tijdens het proces is het van groot 

belang om de bewoners goed up-to-date te houden en dat instanties op 

en eerlijk zijn. Er dient dus een goed communicatieplan opgesteld te 

worden. Als laatste is het van belang dat de bewoners zich samen gaan 

inzetten voor de wijk en samen werken aan de leefbaarheid en de sociale 

cohesie in de wijk.  

 

De ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden op het 

gebied van herontwikkeling, zijn initiatieven met een beter insteek dan 
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ooit tevoren. Voorheen werd echt gedacht dat de fysieke aanpak van de 

wijk de oplossing was voor alles. Later bleek dat er nog steeds problemen 

waren en dan pas werd bekeken of hier nog iets aan gedaan kon worden. 

Vaak was dan het geld op of was er geen capaciteit meer en werd er niets 

meer aan gedaan. Steeds meer werd gezien dat dit niet werkte en werd er 

meer aandacht geschonken aan de sociale aspecten van de wijk. 

Tegenwoordig is het zelfs zo dat de fysieke aanpak ondergeschikt is aan 

de sociale aanpak. Maar nog steeds is er onvoldoende samenhang en 

kunnen de sociale problemen in de wijk nog steeds onvoldoende opgelost 

worden. Er is geen goede afweging van wat men zou moeten doen.  

De wijken moeten op een integrale manier worden aangepakt. Voor de 

planvorming zijn er een aantal aspecten waarop beoordeeld moet worden. 

Deze dienen vooral OBJECTIEF te zijn, in sommige gevallen subjectief. Dit 

is een afweging die gemaakt moet worden. Hierdoor worden de plannen 

minder beoordeeld op de bewoners zelf en wordt er meer naar de wijk zelf 

gekeken. Voor de voorzieningen in de wijk dient wel weer naar de 

bewoners gekeken te worden, maar wederom zo objectief mogelijk. De 

beoordelingen dienen te gaan over alle aspecten in de wijk. Geen van 

deze onderwerpen is het meest belangrijk of ondergeschikt aan een 

ander. Ze zijn allemaal gelijk, doordat ze in elkaar verweven zijn.  

 

Om een wijk op een goede manier op te zetten dient er een goed 

beoordelingsplan te komen. Deze ontbreekt op dit moment. Ook dienen er 

duidelijke randvoorwaarden opgesteld te worden. Deze kunnen tevens 

gebruikt worden voor nieuwbouw.  

 

Voor de herontwikkeling is het van groot belang dat deze plannen op 

zichzelf staand zijn en doorgezet worden. Vanuit de landelijke politiek zijn 

meerdere initiatieven opgestart, met verschillende achtergronden en 

insteken. Dit heeft te maken met het feit dat het kabinet één keer in de 

vier jaar herkozen wordt. Daarbij zijn er ook wisselende gemeenteraden. 

Doordat wethouders en Ministers hun eigen label op iets willen plakken, 

gaan zij eigen ideeën doordrukken, niet nadenkend over de gevolgen voor 

anderen. Bestaande plannen kunnen hierdoor onder druk komen te staan. 

Gemeenten kunnen hier soms heel slecht mee omgaan, wat een negatieve 
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werking heeft in de betreffende wijken. Gemeenten dienen hierin goed 

geadviseerd te worden over hoe met deze ontwikkelingen omgegaan dient 

te worden.  

 

5.2  Het onderzoek 

Uit de studie zijn een aantal punten naar voren gekomen waarvan de 

problemen benoemd zijn, de oorsprong en wat voor mogelijke oplossingen 

hiervoor zijn. Met deze gegevens zal een beoordelingslijst en 

randvoorwaarden opgesteld kunnen worden. De delen zullen worden 

geanalyseerd en vervolgens zal er een ontwerp gemaakt worden voor 

deze lijsten. 
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Bijlage 1: Interview met Frans Lemmens 

 

Interview Frans Lemmens 
Sr. Beleidsadviseur vastgoedontwikkeling  
Woningbouwcorporatie WonenBreburg 
J. van Oisterwijkstraat 35 
5041 AB Tilburg 
013 - 539 99 01 
06 – 46 25 28 82 
f.lemmens@wonenbreburg.nl 
 
Interview 14 mei 2008 
15.00 uur tot 16.30 uur 
 

“WonenBreburg maakt zich sterk voor de ontwikkeling en het behoud van 

goed bewoonbare buurten en wijken in de regio.”  

 

Leo van Gerfen: Projectleider voor projecten in Noord-Oost Breda (Sal). 

Ook ‘de Heuvel’ in Breda, in combinatie met een MFA/Brede school.  

Nu actief op 4 pleinen, 2 in Breda (o.a. Edisonplein) en 2 in Tilburg 

(Ferdiplein en Pater van de Elzeplein) 

 

Vanaf 2000/2001 wordt er sporadisch gewerkt met een visie en een 

missie voor een wijk, richting wijkbusinessplan. Nu is dit geheel in de 

uitwerkingsfase. De sociale kant van de wijk wordt hierbij vooral belicht.  

 

In Tilburg wijken zoals de uitvindersbuurt en wijken in noord en west. 

(Met MFA.) 

 

In wijk ‘de Heuvel’ verschillende scenario’s vooraf uitgewerkt: 

- fysiek 

- sociaal 

- economisch 

(meer info op www.heuvelbreda.nl) 

 

Wat doet WonenBreburg om de wijken op sociaal vlak te verbeteren? 
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WB investeert zelf ook in leefbaarheid. Dit door middel van participatie in 

de samenleving, zoals het organiseren van activiteiten in de wijk. Een 

ander punt is bijvoorbeeld huismeesters. Voor een appartementencomplex 

bijvoorbeeld wordt een huismeester aangenomen. Deze houdt zicht op het 

bewuste complex, maar ook op de directe omgeving buiten het complex. 

De huismeesters in een zelfde wijk houden onderling contact, waardoor de 

corporatie zelf zijn bijdrage doet in het ‘beheer’ van de gehele wijk.  

Verder wordt er actief overlegd met zorgverleners. Deze zorgverleners 

willen in een bepaalde wijk en dan wordt er bekeken wat voor huisvesting 

er benodigd is en of WonenBreburg hierin kan voorzien. WonenBreburg 

heeft zorg ook als onderdeel van hun beleid.  

 

Problemen die voorkomen bij WonenBreburg: 

- criminaliteit 

- illegale onderverhuur (lik-op-stuk-beleid) 

- wietteelt (Tilburgs convenant) 

- armoede (armoedebestrijding door middel van er vroeg bij zijn. 

Schulden niet te ver laten oplopen en eventueel vroeg door 

verwijzen naar schuldsanering) 

- culturele problemen (stok Hasselt in Noord-Tilburg) 

- Allochtonen (Bijvoorbeeld Somaliërs in een bepaalde wijk. Mede 

hierdoor is er nu al 3 jaar een scholingsverbod in de wijk waar het 

Verdiplein zit.) 

- Jeugd/scholing 

 

In samenwerking met andere instanties, vroeg bij problemen aanwezig. 

Hier is veel toezicht op. 

 

Wat binnen het gemeentebeleid valt, blijft ook binnen de gemeente. Denk 

hierbij aan een overleg dat is geweest over het buurthuis. De 

woningbouwcorporatie zou dit in het portfolio opnemen en verhuren aan 

de gemeente/wijk. Dit is echter niet door gegaan, door tegenwerking van 

de gemeente. 
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Wel blijft er veel samengewerkt worden met de gemeente op meerdere 

vlakken. Wat en hoe het gebeurt is persoons-/politiek en cultureel 

afhankelijk. 

Meest onbetrouwbare partijen zijn de wethouders en de figuren die er net 

onder zitten. Heeft ook te maken met dat wethouders beperkt zijn aan 

een zittingsperiode en soms zelfs korter.  

 

Nu andere benadering binnen herstructurering door een 

woningbouwcorporatie. Sinds 1 januari 2008 is er een nieuw onderdeel 

opgenomen binnen het regeringsbeleid. De woningbouwcorporaties 

worden te vermogend ingeschat waardoor de minister van financiën 

belasting gaat heffen op alles waarover de woningbouwcorporatie winst 

maakt, dus ook alle onderdelen binnen het beleid van een 

woningbouwcorporatie wat als extra service gezien kan worden. 

Investeren in nieuwe projecten maar ook in services worden hierdoor 

moeilijker. 

 

Lemon: enquête van buurtbewoners. Hoe de burger denkt. Breda heeft dit 

zelf ook in een burgerenquête.  

 

Buurtmonitorsysteem: beschikbaar bij gemeenten. Zij bepalen op deze 

manier of een wijk een achterstandswijk is of niet.  

 

Discussie over duurdere woningen plaatsen in achterstandswijken om 

meer diversiteit te krijgen en misschien ook meer eenheid in de wijk -> is 

een discussie die al jaren loopt en nog lang zal lopen waarschijnlijk. (kreet 

van de SP: wijken voor de rijken) Door Scheffen een stuk geschreven 

Homogene buurten in heterogene wijken (o.i.d.) rond 2002.  
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Bijlage 2: Interview met Valerie van Nielen 

 

Interview Valerie van Nielen 
Gemeente Eindhoven 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
040 – 2386069 
0613 – 943631 
 

Is gericht op krachtwijken (wijken op de lijst van Minister Vogelaar) 

In Eindhoven gaat het hier om Bennekel, Doornakkers en Woensel-West.  

 

De insteek van dit gesprek was het voor mij helder krijgen wat nu het 

verschil in aanpak is tussen wijkvernieuwing en de krachtwijken en wat 

voor extra aandachtspunten er gelden voor de krachtwijken. Ook het 

verloop van het proces vind ik hierbij van belang.  

 

Eind 2000 is de gemeente Eindhoven 

begonnen aan een plan om in 10 jaar tijd 10 

wijken te vernieuwen, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van een integrale aanpak. 

Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan 

woningen en straten, maar ook de 

voorzieningen in de wijk.  

Hiervoor werden 4 doelen gehanteerd: 

- het verbeteren van de leefbaarheid 

- het tegengaan van de ruimtelijke segregatie 

- het veranderen van de verhouding koop – huur, om het woningaanbod 

in koop te bevorderen 

- Het bevorderen van de sociale stijging (boekje ‘stad en stijging’, dat op 

rijksniveau is uitgegeven.) 

 

Ook zijn hier pijlers voor gebruikt, namelijk de fysieke, sociale en 

economische pijlers. 

 

De wijken: 

1. De Barrier 

2. Bennekel 

3. Bloemenbuurt-

zuid 

4. Drents dorp 

5. Genderdal 

6. Kruidenbuurt 

7. Lakerlopen 
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Het proces dat hier is toegepast gaat om een open planproces. Omdat 

deze aanpak zeer uniek was, werd dit al snel de ‘Eindhovense methode’ 

genoemd. In de ogen van Eindhoven is een goed vernieuwingsplan een 

plan waaraan bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en 

andere partijen hebben bijgedragen. Al deze partijen worden van het 

begin af zoveel mogelijk betrokken bij de plannen, waarbij vooral het 

stimuleren van mensen om mee te doen een lastige taak was.  

 

De wijkvernieuwing vindt plaats op 3 organisatieniveau’s, namelijk: 

- bestuurlijk (voor de overkoepelende en stedelijke afspraken); 

- een projectgroep per gebied; 

- de participatie van bewoners per gebied.  

 

In 2006 werd bekend dat de minister van wijkvernieuwing, Ella Vogelaar, 

zou komen met een lijst van wijken die extra aandacht zouden krijgen. 

Hier werd eerst niet zo zeer op ingespeeld, doordat eerdere lijstjes met 

wijken weinig betekend hebben, zoals de 56-wijken lijst en het beleid op 

G27 (27 grootste steden van Nederland). Ook reageerden de 4 grote 

steden hier het felst op, dat zij niet akkoord zouden gaan met een 

dergelijke lijst en aanpak.  

Op een gegeven moment werd bekend dat het er toch door zou komen, 

de Vogelaar-wijken, en aangezien toen gedacht werd dat er nog extra 

geld bij zou komen vanuit het Rijk voor de vernieuwing, is hierop vlot 

gereageerd door de betreffende gemeenten. De gemeenten moesten 

wijken opgegeven welke drastisch vernieuwing nodig hadden en daarvoor 

ook al een wijkactieplan hebben opgesteld. Deze zijn vervolgens door het 

Rijk beoordeeld, samen met de meting die het Rijk heeft gedaan, 

bestaande uit 18 indicatoren (waarvan overigens de gegevens zelfs aan 

de gemeenten niet zijn verstrekt). Voor Eindhoven werden de wijken 

Bennekel, Doornakkers en Woensel-west goedgekeurd om op de lijst te 

komen.  
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De wijkactieplannen 

Op een gegeven moment is er gekeken welke thema’s er spelen in de 3 

aangewezen wijken en die een extra impuls nodig hebben. Deze zijn de 

doorbraakthema’s genoemd.  

De doorbraakthema’s 

De Bennekel 

1. de bestrijding van werkeloosheid 

2. het bieden van perspectief voor jongeren 

3. de aanpak van problemen achter de voordeur 

Doornakkers 

4. aanpak van slechte gezondheid 

5. de aanpak van problemen achter de voordeur 

6. de bestijding van armoede en werkeloosheid 

Woensel-West 

7. stimuleren van ondernemerschap 

8. de aanpak van problemen achter de voordeur 

9. benut de SPIL 

Algemeen 

10.maak het waar: presentatie, uitvoeringskracht en 

doorzettingsmacht 

 

Vervolgens is er gezocht naar coalitiepartijen. Dit is er op gericht om de 

diversiteit en hoeveelheid van de instrumenten en ideeën te vergroten. 

Het aantal coalitiepartijen is het liefst zo groot mogelijk en betreft alle 

partijen die een rol hebben in de wijk. Uiteindelijk hebben deze coalities 

een aanbod gedaan om een deelprobleem aan te pakken en zich hier 

volledig voor in te zetten, ‘commitment’ te ontwikkelen met de thema’s. 

Uiteindelijk zijn hier meer dan 100 biedingen in uitgebracht. Hier uit is een 

selectie gemaakt en deze biedingen zijn verder uitgewerkt in een eigen 

actieplan, lijst met verantwoordelijkheden en acties en een financieel 

plaatje. Ook is er bekeken hoe dit verder met de regelgeving zit.  

 

In de wijkactieplannen staan niet alleen de plannen voor de vernieuwing, 

maar zijn ook de afspraken die gemaakt worden met het Rijk. Wat er in 
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het wijkactieplan is opgenomen, is daarom nog heel globaal. Ook was er 

op dat moment nog geen idee van wat er werkelijk zou gaan gebeuren en 

daarom was het van belang dat de afspraken ruim geïnterpreteerd kunnen 

worden.  

 

In dit geheel is de inbreng van burgers heel belangrijk. Vooraf is een 

onderzoek ingesteld naar wat de inwoners belangrijk vinden en waar sterk 

behoefte aan is. Hieruit zijn een aantal punten gekomen, waaraan zoveel 

mogelijk aandacht gegeven wordt tijdens het gehele proces van 

wijkvernieuwing. In dit geval gaat het vooral om communicatie.  

 

De thema’s die gehanteerd worden per wijk, zijn gekomen uit analyses. 

Bewoners kunnen zich ook zeker vinden in deze thema’s en herkennen de 

problemen die er in voorkomen.  

 

Naast dat de krachtwijken extra aandacht krijgen van de Overheid, 

worden deze wijken in Eindhoven ook gebruikt als pilot projecten voor de 

andere wijken die wijkvernieuwing gaan ondergaan. In deze wijken wordt 

namelijk getracht om de communicatie met bewoners op een hoger 

niveau te krijgen. Als dit een goede uitwerking heeft, gaat deze methode 

ook toegepast worden op de andere wijken.  

 

Op dit moment loopt het proces van de wijkvernieuwing van de 

krachtwijken ongeveer een jaar. De plannen liggen op tafel en daar gaat 

in deze periode mee gestart worden. Mogelijk dat er in de tussentijd 

andere problemen ontstaan door de nieuwe ontwikkelingen die gedaan 

worden. Hier wordt zoveel mogelijk op ingespeeld en direct mee genomen 

in de al bestaande actieplannen.  

De ontwikkelingen die gaande zijn in de krachtwijken, daarvan is het de 

bedoeling dat deze getoetst gaan worden door het Rijk. Momenteel is het 

Rijk nog bezig om een tool te ontwikkelen om deze toetsen ook uit te 

kunnen voeren.  
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Uiteindelijk is het zo dat 

krachtwijken al op een lijst 

van wijkvernieuwing 

stonden, maar dat deze 

wijken er het slechtst aan 

toe waren. Het Rijk vond 

dat deze wijken op korte 

termijn een extra impuls 

nodig hadden en hebben 

daarom druk gelegd op de 

betreffende gemeenten. De 

aanpak van de 

wijkvernieuwing in 

krachtwijken is dus 

eigenlijk weinig anders dan 

de aanpak van de andere 

wijken, met die 

kanttekening dat er 

controle plaatsvindt vanuit het Rijk en dat het vanuit hier aangestuurd 

wordt. Ook heeft deze aanpak ervoor gezorgd dat er een meer 

gestructureerde wijkaanpak is gekomen.  

 

Voor de krachtwijken is gebleken dat er toch nog geld vrij komt. Dit gaat 

gebruikt worden om de huidige plannen meer diepgang te kunnen geven 

of de nieuw ontwikkelende problemen in die wijken op een snellere manier 

aan te pakken.  

 

Wat opvalt is dat in de media en om je heen, hoor je veel negatieve 

verhalen over de krachtwijken en vooral over Ella Vogelaar en haar 

aanpak. Het blijkt dat juist gemeenten eigenlijk over deze aanpak wel te 

spreken zijn. Niet over het gehele proces, maar wel over het te behalen 

eindresultaat.  
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Dit gesprek heeft voornamelijk meer informatie gegeven over de 

bovenkant van de wijkvernieuwingsaanpak. Als vervolg op dit interview 

zal ik nog met een of meerdere projectleiders van de krachtwijken zelf 

gaan praten. Deze projectleiders zijn actief in de wijk bezig om het proces 

rondom de wijkvernieuwing in goede banen te leiden.  

 

Tip voor het onderzoek: Ook eens kijken op ‘Stadsgeografie’ en op Ronald 

van Kempen van de Universiteit Utrecht.  
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Bijlage 3: Interview met Jan Klienbannink 

 

Interview Jan Klienbannink 
Rondreizend adviseur 
Stichting Stimulansz 
Koningin Wilhelminalaan 5 
3527 LA Utrecht 
06 – 22 66 15 49 
jan.klienbannink@stimulansz.nl 
 
Interview 15 juli 2008 
11.00 uur tot 12.00 uur 
 

Sinds 2004 is er een nieuwe bijstandswet. Bij bijstand gaat het om 2 

aspecten, namelijk de maatschappelijke opvang en de financiële opvang. 

Landelijk gezien zijn er ongeveer 300.000 mensen die in de bijstand 

zitten. Daarvan is ongeveer 10% 65+. 90% zit dan tussen de 18 en 65 

jaar.  

Van de mensen die in de bijstand zitten, zijn er 200.000 niet 

adresgebonden. Ongeveer de helft hiervan zit in verzorgingstehuizen 

o.i.d., een deel zit in een psychiatrische of een penitentiaire inrichting. 

Dan zijn er nog ongeveer 35.000 tot 40.000 mensen die wel in de bijstand 

zitten, maar geen vaste verblijfplaats hebben. Dit valt te halen uit de 

cijfers van het CBS.  

Naast deze groep, is er nog een groep die niet aan de eisen van de 

bijstand voldoet en nergens geregistreerd staat. Deze groep is alleen 

bekend bij het leger des heils.  

 

De WMO heeft verschillende velden (uitzoeken internet). Binnen al deze 

velden dient door een gemeente gewerkt te worden. Een onderdeel 

hiervan is ook de wijk, waarbij gedacht kan worden aan speciale 

parkeerplaatsen. Maar dit gaat verder.  

 

Voor de bijstand zijn er een aantal eisen. (informatie blaadje) 

 

43 gemeenten (grotere gemeenten) hebben een verplichting tot 

maatschappelijke zorg. Dit zijn wel de basis zorgvoorzieningen, maar 
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moet wel gegeven worden indien iemand dit nodig heeft. Hiervoor zijn ook 

aparte begrotingsposten opgenomen bij de gemeenten. Andere 

gemeenten hebben dit niet. 

 

Er zijn een aantal voorzieningen voor bijstandsmensen. Deze zijn te 

onderscheiden in: 

- maatschappelijke voorzieningen > deze zijn in de gemeente zelf. 

Wet eind 1994 en de wet WMO, gecombineerd met de rol van de 

gemeente zelf; 

- financiële voorzieningen > dit gaat dan voornamelijk om 

ondersteuning. Voor de adreslozen is dit dan de bijstand die binnen 

de wet werkende bijstand zit. 

 

Oorzaken  

Een deel van de bijstandhouders zijn psychiatrische patiënten die 

uitbehandeld zijn. Deze groep heeft er voor gekozen om niet door 

behandeld te worden en willen weer deel uit gaan maken van de 

Nederlandse samenleving. Het probleem voor deze groep is vaak dat zij 

moeilijk kunnen settelen.  

Dan is er nog een groep die zwaar in de schulden zit en er zelf niet uit 

komen. Door hulp vragen steeds uit te stellen, zakken zij steeds dieper. 

Juist doordat zij geen hulp vragen, zakken ze nog dieper omdat ze dan 

ook geen recht hebben op een woning.  

Een volgende groep zijn de alcoholverslaafden (ook drugsverslaafden, 

maar deze groep is heel klein). (Brijderstichting > gespecialiseerd in 

verslavingszorg) 

Een laatste groep komen uit de asielwetgeving. Uitgeprocedeerde 

asielzoekers die niet terug kunnen, maar ook niet gezien worden als een 

volwaardig Nederlandse inwoner. Deze groep is inmiddels veel kleiner 

geworden door het generaal pardon half 2007. De groep bestaat nu nog 

uit uitgeprocedeerde asielzoekers die korter dan 5 jaar in Nederland zijn, 

een crimineel verleden hebben en geen bewijs van herkomst hebben. 

(Landelijk bureau vluchtelingenwerk > Amsterdam, Surinameplein) 
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Momenteel zijn de voorzieningen gericht op het helpen van mensen waar 

de problemen al te ver doorgedrongen zijn. Er is geen beleid op het 

gebied van voorkomen van nog meer mensen die in de bijstand kunnen 

raken. Wat hiervoor nodig zou zijn is een goede schuldenregeling (wordt 

momenteel door een aantal gemeenten wel aan gewerkt, in combinatie 

met kredietbanken), samenwerking met de plaatselijke GGD (voor de 

verslavingszorg) en een gezinscoach (vanuit bijvoorbeeld het centra voor 

jeugd en gezin).  

 

Problemen liggen ook vaak bij etnische achtergrond. Deze groepen 

hebben vaak een andere aanpak/benadering nodig dan de autochtone 

bevolking.  

 

Voor wijkverbetering is het mogelijk om een Europese subsidie (ESF) aan 

te vragen. Door de Nederlandse regelgeving is dit wel zeer bemoeilijkt, 

maar het budget is er wel.   
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Bijlage 4: Interview met Lydia Albinus 

 

Interview Lydia Albinus 
Op 28 juli 2008 om 14.00 uur 
Gemeente Ede, afdeling bouwen, wonen en milieu 
6711 Ede 
0318 – 68 09 11 
0318 – 68 05 36 
Lydia.albinus.ede.nl 
 

www.ede.nl -> grote projecten -> Veldhuizena / Het Nieuwe Landgoed. 
www.veldhuizena.nl 
Het Nieuwe Landgoed is een voorzieningencluster voor de wijk Veldhuizen 
A en de wijk Kernhem. 
 

Onderstaande vragen zijn gesteld naar aanleiding van de stukken die te 

vinden zijn op bovenstaande links. Op deze manier zijn er ‘topics’ 

gecreëerd waarover ik meer wilde weten en kan er dieper op ingegaan 

worden. Deze vragen zijn vooraf doorgestuurd, waardoor er een gerichter 

verhaal tijdens het interview gegeven kon worden. 

 

- In de stukken wordt het 'waterbedeffect' genoemd. Is er overleg met 

andere wijken over de mogelijke verplaatsing van problemen? Vindt er 

samenwerking plaats tussen de wijken om de problemen verder uit te 

dunnen en meer beheersbaar te krijgen? Hoe wordt dit georganiseerd? 

 

- Hoe wordt bepaald in wijken welk voorzieningenniveau er nodig is en 

hoe is dit gebeurt in de wijk Veldhuizen A/ Kernhem? Wordt hier ook 

rekening gehouden met een stukje sociale controle voor iedereen? 

 

- In de stukken wordt verteld over gezinnen/mensen die nergens anders 

in Ede terecht konden, in het verleden vanzelf in de wijk Veldhuizen 

terecht kwamen. Hoe wordt hier mee omgegaan in de nieuwe wijk? Wordt 

de drempel hoger en kan deze groep mensen ergens anders terecht in 

Ede? Of krijgen deze mensen juist meer begeleiding en zijn toch nog 

aangewezen op de wijk Veldhuizen? 
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- In Veldhuizen is een wijkbeheerder aangesteld. Ik ben heel erg 

benieuwd naar de ervaringen die hiermee zijn. Hoe wordt hierop 

gereageerd door de wijk? Waar bestaat zijn takenpakket uit? Door wie is 

hij aangesteld? Wat is zijn connectie met de wijk?  

 

- In de herontwikkeling van Veldhuizen is vooraf onderzoek gedaan naar 

hoe mensen over de wijk denken. Zijn zij ook betrokken geweest bij de 

plannen voor de herontwikkeling? Zoja, wat is hun inbreng geweest en 

hoe heeft dit proces plaatsgevonden. Hoe heeft de communicatie gelopen 

of hoe loopt het nu? 

 

- Er zijn initiatieven in de wijk te vinden om bijvoorbeeld te sporten in 

groepsverband. Wie heeft dit initiatief opgezet? Hoe wordt hier op 

gereageerd in de wijk?  

 

- Zijn er nu al vorderingen te zien in leefbaarheid? Is er al meer sociale 

cohesie te vinden? Zijn hiervan voorbeelden te noemen? 

 

- Men wil bedrijvigheid in de wijk stimuleren. Hoe wordt dit, naast het 

beschikbaar stellen van woningen met bedrijfsruimte, nog meer in Ede 

gestimuleerd? 

 

- Wordt in de wijk meer aandacht besteedt aan de 'probleemgroepen', 

zoals de lage inkomensgroepen?  

 

- "Een diverse bevolkingssamenstelling zorgt voor meer veiligheid en 

leefbaarheid." Hoe wordt hier aan gewerkt binnen de wijk Veldhuizen? 

Worden er bijvoorbeeld harde afspraken gemaakt met corporaties over 

hun toelatingseisen voor bepaalde woningen? 

 

 

Het gesprek: 

Er zijn drie pijlers (ook in landelijke stukken terug te vinden), namelijk de 

fysieke pijler, de sociale pijler en de economische pijler. Hier dwars 

overheen ligt het begrip beheer. Tijdens de gehele fase van 
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herstructurering van de wijk, dient er een bepaalde mate van beheer 

uitgevoerd te worden. Op deze manier wordt tijdens het gehele proces 

van herstructurering de vorderingen in de gaten gehouden, maar ook de 

mogelijke misstappen en ontevredenheden van de bewoners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Veldhuizen A is vanaf het begin, 1999, aan 2 elementen veel aandacht 

geschonken, namelijk het veiligheidsgevoel van de bewoners (zowel 

subjectief als objectief) en de bewonersparticipatie. Aan het laatste is heel 

intensief gewerkt en binnen de gemeente is men ook trots hierop. Er is 

gewerkt aan het opzetten van buurtnetwerken. Deze zijn vanaf 2000 allen 

actief. Waar de gemeente alleen niet in geslaagd is, is het mee krijgen 

van de allochtone bewoners. Inmiddels zijn deze wel meer actief dan 

geweest is.  

 

Er is gewerkt met de principes van SIAM. Dit wordt ook wel het nieuwe 

bouwen genoemd gericht op licht, lucht en ruimte. Hierdoor is de wijk heel 

helder gestructureerd. De wijk is orthogonaal wat inhoudt dat veel 

rechtstand gebruikt is.  

 

Het gevoel van onveiligheid is verkleind door de samenwerking van 

verschillende organisaties. Zo is er bijvoorbeeld een dependance van 

justitie in de wijk geweest om de problemen op het gebied van 

criminaliteit te verkleinen. Dit is het startschot geweest van de 

Fysieke 

pijler 

Sociale 

pijler 

Economisch

e pijler 

 

Beheer 
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probleemoplossing. De bewoners hebben hierdoor een verminderd gevoel 

van onveiligheid gekregen. Iedereen kent ook iedereen binnen de 

organisatie. Er is weinig verloop van mensen, waardoor de korte lijnen 

behouden blijven en de drempel heel laag is.  

Communicatie naar bewoners is heel belangrijk. De bewoners zijn op 

verschillende manieren aangesproken, zowel via de gebruikelijke wegen, 

maar ook via onorthodoxe wegen, zoals de mensen persoonlijk 

aanspreken binnen een portaal. Dit heeft er wel toe geleid dat iedereen 

binnen de wijk weet wat er aan de hand is en praktisch iedereen doet ook 

mee aan het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk.  

De bewoners worden zoveel mogelijk gestimuleerd om dingen te 

ondernemen of krijgen een bepaalde verantwoordelijk. Hiervoor worden 

zij ook beloond en wanneer hun verantwoordelijkheden dit vragen, krijgen 

zij ook budget of een bepaald mandaat. 

 

Op deze manier zijn alle bewoners ook benaderd met een SWOT-analyse 

die gemaakt was van de wijk door de gemeente. Praktisch iedereen heeft 

hierop gereageerd in de wijk en hieruit bleek ook dat de SWOT-analyse te 

rooskleurig was. Hier was iedereen het wel over eens, net als dat er een 

eenduidig antwoord kwam tijdens die ronde, dat de bewoners geen 

hoogbouw en midden-hoogbouw meer in de wijk wilden.  

 

Er zijn een aantal projecten gestart in de wijk om de mensen meer 

betrokken bij elkaar te krijgen. Zo is er een speeltuin onder het beheer 

van wijkbewoners geopend. Dit is niet geheel geslaagd, maar nog steeds 

nemen wijkbewoners deel aan het beheer van de speeltuin, maar is het 

overgenomen door een professionele organisatie, “sportservice”. Een 

ander initiatief is het ‘digitale trapveld’. Dit is een ruimte met pc’s waar de 

mensen uit de wijk gebruik van kunnen maken die geen internet hebben 

of die helemaal niet met een computer overweg kunnen. Hier kunnen zij 

dit leren. Dan zijn er nog sport- en spelactiviteiten die in de wijk 

georganiseerd worden.  

Er is voor deze activiteiten gekozen, omdat deze laagdrempelig zijn. De 

verschillende groepen in de wijk komen samen. Op deze manier kan het 

wederzijds respect in de wijk vergroot worden.  
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Elk jaar wordt in de wijk Veldhuizen A een open dag georganiseerd. Hier is 

de hele wijk bij actief en worden er verschillende activiteiten 

georganiseerd, zoals een markt. Hier zijn de allochtone bewoners steeds 

meer bij betrokken en laten bijvoorbeeld voedsel uit hun land van 

herkomst zien en verkopen dit.  

 

De wijk is behoorlijk eenzijdig opgebouwd. Onder de fysieke pijler wordt 

er meer geïnvesteerd in diversiteit binnen de wijk. De bewoners hebben 

aangegeven af te willen van de hoogbouw en midden-hoogbouw. Vooraf is 

bij de bewoners al kenbaar gegeven dat er meer woningen gesloopt 

gingen worden dan er voor terug zouden komen. Een deel van de 

bewoners kan dus niet terugkeren naar de wijk. Dit is door alle bewoners 

geaccepteerd en niemand klaagt hier tot dusver nog over.  

 

De voorzieningen in de wijk zitten op redelijk goede locaties. Ze zijn 

aangesloten op de belangrijkste aders binnen de wijk en zijn goed 

bereikbaar. Wel zitten de voorzieningen in verouderde accommodaties. 

Deze voorzieningen zullen worden gesloopt en er komen nieuwe voor 

terug. Welke voorzieningen er benodigd zijn voor de wijk, wordt bepaald 

door geografische gegevens, waarbij ook naar de toekomst gekeken 

wordt. Er komen enkele voorzieningen in de wijk zelf, maar er wordt ook 

een groot voorzieningencluster gebouwd die als verbinding gezien kan 

worden tussen de wijken Kernhem en Veldhuizen A. Dit zal “het Nieuwe 

Landgoed” worden. Dit wordt een parkachtige verbinding tussen de wijken 

die alleen toegankelijk is voor langzaam verkeer. Momenteel ligt de 

provinciale weg N224 tussen deze wijken. Deze zal op een niet zichtbare 

manier geïntegreerd worden in het nieuwe landgoed. De fysieke barrière 

tussen deze wijken is hiermee opgeheven en hierdoor zullen de wijken 

meer betrokkenheid met elkaar krijgen. In het nieuwe landgoed worden 

voorzieningen beschikbaar voor beide wijken, niet gericht op mensen 

buiten de wijken. Zo zal er een groot buurtcentrum komen, een grote 

sporthal met de eisen van NOC-NSF, winkels, gezondheidszorg, maar 

accommodaties voor entrepreneurs binnen enkele branches.  

In de wijk Veldhuizen A zelf, zal er een gezondshart komen en zullen 

basisscholen in de vorm van Brede School terug komen.  
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Het bestemmingsplan is voor de wijk geheel aangepast. Door middel van 

de gesprekken in de wijk, is er rekening gehouden met de wensen van de 

bewoners. De bezwaarschrift periode was een spannende periode. Hieruit 

kon afgeleid worden hoezeer er echt gewerkt werd met de bewoners – 

gemeente en hoeveel vertrouwen de bewoners in de gemeente had. 

Uiteindelijk zijn er 5 bezwaren binnen gekomen vanuit de wijk. Het 

bestemmingsplan is binnen een zeer korte periode onherroepelijk 

geworden. Dit is uitzonderlijk.  

 

Het waterbedeffect is genoemd in 1 van de stukken. Hiermee wordt 

bedoeld het verplaatsen van de problemen van de ene wijk naar de 

andere. Ede heeft het voordeel dat niet alle problemen binnenstedelijk 

opgelost hoeven te worden. Er wordt nu gebruik gemaakt van 2 grote 

uitleggebieden waar samen 9.000 tot 10.000 woningen gebouwd gaan 

worden. Hierdoor kunnen problemen zeer uitgedund worden en misschien 

zelfs helemaal opgelost. Binnen grote steden zoals Utrecht of Rotterdam is 

dit veel moeilijker, omdat zij moeilijk kunnen uitbreiden. Het opheffen van 

de problemen neemt hierdoor qua tijd veel meer in beslag. Op het 

moment dat er gebruik gemaakt wordt van uitleggebieden, neemt het 

proces aanzienlijk minder tijd in beslag.  

Dit gehele proces vraagt veel van de bewoners. Doordat er minder tijd 

nodig is, zien bewoners dat er daadwerkelijk iets veranderd en zijn zij 

eerder tevreden. Als het proces 25 jaar beslaat, is het moeilijk om het 

vertrouwen van bewoners te behouden.  

 

Er zijn 3 onderzoeksdelen gedurende het gehele proces van 

herstructurering. 1 wordt uitgevoerd door de gemeente, 1 door 

Woonstede (corporatie) en 1 over veiligheid door meerdere organisaties 

(politie, woonstede, gemeente, zonder bewoners!) 

Hierover wordt gedeeltelijk openheid gegeven, omdat dit vaak over 

bewoners persoonlijk gaat. Verder wordt over alles openheid gegeven. Dit 

is ook duidelijk bij de bewoners en hier wordt goed mee omgegaan. De 

bewoners kunnen aangeven wat ze willen, de gemeente onderzoekt dit en 

als het kan, kan het. Anders wordt uitgebreid laten zien waarom het niet 

kan. Dit is belangrijk voor alle partijen.  
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‘Sportservice’ is inmiddels zo succesvol, dat dit in alle wijken toegepast 

gaat worden.  

 

De ‘overlast’ van jongeren is geheel in kaart gebracht. Ouders worden nu 

meer betrokken, wat aanzienlijk scheelt in de overlast. Mensen worden 

erop gedrukt om hun verantwoordelijkheid te nemen. Doen zij dit niet, 

dan zullen sancties uitgevoerd worden zoals het korten van de bijstand. 

(Dit gebeurt momenteel ook in Rotterdam en blijkt zeer effectief) Er wordt 

een actievere aanpak aangehouden nu en dat werpt zeker zijn vruchten 

af.  

 

Er blijkt een trend te zijn in leefbaarheid. Het verergerd tot zeer ernstig, 

vervolgens wordt er veel in geïnvesteerd, waardoor het zichtbaar 

verbetert. Vervolgens wordt er niet meer in geïnvesteerd en verslechterd 

de situatie weer ten opzichte van wat het was, maar hoeft niet geheel 

terug te vallen naar de eerste situatie.  

Wat scheelt is dat problemen nu kunnen worden benoemd. Stigmatisering 

wordt toegestaan. Dit was eerst niet het geval. Een continue monitoring 

kan hierdoor plaatsvinden. Voor de problemen in de wijk spelen landelijke 

gebeurtenissen zeker een rol. Ten tijde van de komst van de film ‘Fitna’, 

werden er al bijeenkomsten gehouden binnen de wijk. Er was al meer 

wederzijds respect en de film heeft hier niets aan veranderd. Er is hier 

dan ook niets voorgevallen als gevolg van de film. 

 

De wijkbeheerder is een belangrijk persoon in de wijk. Deze is het 

aanspreekpunt in de wijk en tevens de beheerder van de wijk. Zijn er 

problemen dan bellen de bewoners of komen ze langs en melden dit. De 

wijkbeheerder lost dit direct op of legt uit waarom het eventueel langer 

zou kunnen duren. De lijnen tussen bewoners en professionals wordt op 

deze manier heel kort gehouden. De wijkbeheerder is aangesteld vanuit 

de gemeente en wordt hierdoor ook betaald. De wijkbeheerder is ook echt 

in de wijk te vinden. Hij heeft hier een kantoor en doet regelmatig zijn 

ronde. Iedereen in de wijk kent hem ook.  
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Bijlage 5: Interview met Michel Driessen 

 

Interview Michel Driessen 
Projectleider krachtwijk ‘Doornakkers’ 
Gemeente Eindhoven 
Begijnenhof 35 
 
5 augustus 2008 van 9.00 uur tot 10.30 uur. 
 

Topics: 

- Het proces van herontwikkeling bij Doornakkers 

- Uit de stukken blijkt dat Doornakkers een andere wijk is dan de 

andere 2 krachtwijken in Eindhoven, mede doordat er vooraf geen 

integraal wijkvernieuwingsplan was. Waarom is dit en wat zijn de 

gevolgen? 

- Het aantal laaggeschoolden is in deze schrikbarend laag. Hoe wordt 

hier een goede bewonersparticipatie gecreëerd?  

- Het ‘waterbedeffect’ 

 

Het gesprek 

Vanaf 2000 is de herstructurering een nieuwe weg op gegaan. Voorheen 

werd vooral gekeken naar de fysieke toestand in een wijk en losten de 

problemen als vanzelf op. Toch werden sociale problemen wel erkent, 

maar pas in een veel later stadium. Op dat moment was er ook geen geld 

meer om er iets mee te doen.  

 

De laatste 2 à 3 jaar wordt het sociale vraagstuk in Eindhoven ook 

opgepakt.  

De sociale vraagstukken vragen een totaal andere benadering dan 

wanneer het fysieke vraagstuk aangepakt wordt. In principe zijn de 

stappen hetzelfde, maar de benadering is totaal anders. ‘Onzichtbare’ 

elementen in de wijk dienen opgelost te worden. Dit geeft een andere 

dynamiek. 

 

Doornakkers is een wijk dat een zeer hoog percentage laaggeschoolden 

heeft (alleen basisschool zelfs) en 1/3 van de Wajongers in Eindhoven 
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wonen in Doornakkers. Dan is er nog een redelijk aandeel ongeoorloofde 

bedrijfsvoering zoals prostitutie. Het aantal lang-werklozen in de wijk is 

enorm en daarnaast is hier een grote groep ex-psychiatrische patiënten 

gevestigd.  

 

Dit is om twee redenen te verklaren: 

- groot aantal goedkope woningen (huur begint bij 230 euro per 

maand) 

- ‘soort zoekt soort’ 

Dit is wel praktisch om de problemen beheersbaar te krijgen, maar 

tegelijkertijd is het niet gewenst.  

 

Lang geleden bestond ‘zelfredzaamheid’ nog. Steeds meer heeft de 

Overheid ervoor gezorgd dat de mensen in een verzorgingsstaat terecht 

kwamen. Nu wordt dit steeds meer afgeremd en gaan we weer terug naar 

het ‘zelfredzaamheid’. Punt hierbij alleen is dat mensen te lang in een 

verzorgingsstaat geleefd hebben en nu hun weg niet meer kunnen vinden. 

De mensen weten niet waar ze heen moeten, maar er wordt wel van hun 

verwacht dat ze voor zichzelf zorgen. 

 

Niet alle problemen in de wijk zijn op te lossen. Dit heeft mede te maken 

met de landelijke situatie. Zo is bijvoorbeeld werkloosheid een probleem 

dat nooit over gaat. Zeker nu met de Europese Unie. De cijfers van 

Nederlandse werklozen stijgt, terwijl steeds meer Polen of Roemenen onze 

kant op komen om te werken. De Nederlandse werklozen worden niet 

voldoende gestimuleerd of zelfs gedwongen om hun eigen situatie te 

verbeteren. Er zijn geen harde sancties. Op deze manier zal werkloosheid 

altijd in stand blijven. 

 

Doornakkers is een wijk die overal tussendoor zweefde voor heel lang. Dit 

geldt voor het gehele gebied Tongelre. Altijd waren er wel wat problemen, 

maar nooit van dusdanige aard dat er veel aandacht aan besteedt moest 

worden. Bij Doornakkers geldt hetzelfde. Met de herstructurering van 10 

wijken in Eindhoven, stond Doornakkers er ook niet bij. Dit had te maken 

met het feit dat de woningen relatief jong zijn en geen woning gesloopt 
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gaat worden en plaats maakt voor nieuwbouw. Alleen het sociale 

vraagstuk zou aangepakt worden. Om deze reden lag er ook geen 

integraal wijkvernieuwingsplan op tafel, zoals bij de andere krachtwijken 

in Eindhoven. 

Wel wordt er nieuwbouw in de wijk geplaatst. Dit plan was er al langer en 

met deze nieuwbouw was het idee dat de problemen in het overige deel 

van de wijk zouden verbeteren. Er komt nieuwbouw in de zin van 

woningen en een klein winkelcentrum. Op dit moment zijn er enkele 

winkels, maar er heeft nog nooit een supermarkt gezeten. 

 

Het vertrouwen in de buurt richting de gemeente is erg laag. Vanuit de 

gemeente is heel weinig gedaan om de wijk te helpen. De gemeente had 

ook niet het idee dat dit nodig was en heeft de wijken in Tongelre laten 

aanmodderen. In de buurten wordt er nu als gevolg heel negatief gedacht 

over de gemeente. Dit heeft nu als gevolg dat er heel weinig voor elkaar 

te krijgen is in de wijken. In 5 jaar tijd zijn er dan ook 6 wijkcoördinatoren 

versleten. Deze hielden het niet vol om in deze wijk actief te zijn. Er 

heerst veel achterdeurpolitiek in de wijk en er was geen 

organisatiestructuur in de wijk.  

Op dit moment zien de bewoners wel dat de gemeente zich echt bezig 

houdt met de wijk en de problemen wil oplossen. De bewoners denken nu 

dan ook mee, maar waren tot voor kort moeilijk te overtuigen om samen 

te werken.  

Nu is er een nieuwe organisatiestructuur opgezet waar alle meewerkende 

partijen een aandeel in hebben. Deze structuur is een experiment voor in 

andere wijken. 

 

De bewoners dienen op een andere manier georganiseerd te worden. Op 

dit moment is er een bewonersvereniging, maar deze is te klein om 

representatief te zijn voor de wijk. Daarbij kunnen zij niet deelnemen als 

spreekbuis voor de wijk tijdens de plannen, maar vooral willen zij dit niet. 

Dit hebben zij wel steeds gedaan, ook tijdens de plannen. Maar zij wisten 

niet hoe hier mee omgegaan moest worden. Dit geeft momenteel wel een 

extra spanningsveld.  
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Nu is er een alliantieteam met de gemeente en de woningbouwcorporatie 

als grootste participanten. Jaarlijks wordt er een plan opgesteld welke 

plannen uitgevoerd gaan worden dat jaar. Hier worden de partijen ook op 

aangesproken als het niet behaald wordt. Het zijn geen 

intentieverklaringen, het zijn echte opdrachten die uitgevoerd dienen te 

worden. 

 

Wijken zijn te vergelijken met campings 

- er zijn mensen die al 30 jaar naar dezelfde camping en plek gaan.  

- Dan zijn er mensen die ook steeds naar die camping terug gaan, 

maar een beetje zwerven over de camping door de jaren heen. 

- Dan zijn er de mensen die in de regio willen blijven en 

campinghoppen. 

- En dan zijn er nog de passanten die eens langs komen om te kijken 

hoe het daar is. 
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Bijlage 6: Doelstelling per pijler voor 2005-2009 

 

Doelstellingen Sociaal 

 

Gedeeld burgerschap 

1. Verbetering beheersing Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse 

samenleving onder etnische minderheden. 

Outputindicatoren 

- Gegevens nieuwkomers volgens jaarlijkse monitoring inburgering. 

- Gegevens oudkomers volgens jaarlijkse monitor inburgering. 

Geen leerling zonder diploma van school 

2 a. voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden  

2 b. het vergroten van het aantal jongeren dat een startkwalificatie 

behaalt. 

2 c. Vergroten van het aantal deelnemers aan een educatief traject 

Outputindicatoren 

a. Aantal (t.o.v. de doelgroep achterstandsleerlingen) allochtone en 

autochtone peuters en kleuters dat deelneemt aan voor- en vroegschoolse 

programma’s. 

b. Aantal in te richten schakelklassen  

c. Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) allochtone en 

autochtone scholieren dat herplaatst is en alsnog een startkwalificatie 

behaalt. 

d. Aantallen deelnemers aan trajecten 

- Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO), of  

- Breed Maatschappelijk Functioneren / 

    Toeleiding vervolgonderwijs, of  

- Sociale Redzaamheid (met  

     onderscheid tussen NT2-onderwijs en 

     Alfabetisering van autochtone  

     Nederlanders)  

- of Staatsexamen NT2-opleidingen. 

Van de straat en veilig  

3 a. Verbetering van de doorstroming in de maatschappelijke opvang 
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3 b. Vergroten van de capaciteit in de vrouwenopvang 

3 c. Verbeteren van het bereik van de ambulante verslavingszorg 

Outputindicatoren 

a. Gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang  

b. Het aantal plaatsen in de vrouwenopvang  

c. Indicator bereik ambulante verslavingszorg  

4. Open doelstelling 

Outputindicator 

Door de stad en Rijk in overleg te bepalen (zie paragraaf 4.2.3 

voorwaarden ‘open doelstelling’). 

Gezond en Wel in de stad: 

5. Aanpak van overgewicht onder 0-19 jarigen 

Outputinidicator 

Het aantal 0-19-jarigen met overgewicht dat (1) via de JGZ wordt 

opgespoord en (2) voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet.  

6. Open doelstelling 

Door de stad en Rijk in overleg te bepalen  

Naar een veiliger samenleving 

7. Het verminderen van de criminaliteit gepleegd door volwassen en 

jeugdige veelplegers, mede door de realisatie van preventieve 

maatregelen en een sluitend systeem van nazorg ten behoeve van deze 

doelgroep. 

Outputindicator 

• Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone 

veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten 

worden aangeboden  ten opzichte van het totale aantal geregistreerde 

jeugdige en volwassen veelplegers (in HKS). 

• Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone 

veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten 

wordt afgerond ten opzichte van het totale aantal geregistreerde jeugdige 

en volwassen veelplegers (in HKS). 

8. Het verminderen van overlast op straat veroorzaakt door personen, 

mede door de realisatie van een sluitende aanpak van sociale opvang en 

hulpverlening gericht op overlastgevende personen.  

Outputindicator 
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Het percentage overlastgevenden dat in maatschappelijke opvang (24 uur 

per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst ten opzichte 

van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden .  

9. Het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld, leidend tot een 

vermindering van (herhaling van) huiselijk geweld.  

Outputindicator 

• Aanwezigheid van een convenant/ arrangement tussen alle lokale 

partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld. 

• De aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld (uiterlijk 

gereed in 2008). 

• Het aantal (eerste) meldingen van huiselijk geweld en van herhaling van 

huiselijk geweld (bron: AMHG, bij ontbreken daarvan: politie). 

10. Het verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de 

woonomgeving mede door een gebiedsgerichte aanpak. 

Outputindicator 

Gemeente stelt in samenwerking met Rijk een eigen meetbare indicator 

op. 

11. Open doelstelling 

Door stad en Rijk in overleg te bepalen. 

 

Doelstellingen Fysiek 

 

Outputdoelstellingen 

1. Betere balans vraag en aanbod op gebied van wonen. 

Indicatoren 

Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar: 

- Aantallen nieuwbouw 

- op uitleglocaties; 

- op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 1996 i.v.m. de 

uitbreidingsbehoefte; 

- op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 1996 i.v.m. 

vervangingsbehoefte; 

(Nieuwbouw uit te splitsen naar goedkope koop, (middel)dure koop, 

goedkope huur en (middel)dure huur. Grens tussen goedkope en 
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(middel)dure koop ligt bij koopprijs van € 136.000 (intentieafspraken 

2002). Grens tussen goedkope huur en (middel)dure huur ligt bij huurprijs 

van € 317,03 (Huursubsidiewet, kwaliteitskortingsgrens 2003). De 

stichtingskostengrenzen worden jaarlijks geïndexeerd.) 

Aantallen omzettingen: 

- omzettingen huurwoningen in koopwoningen; 

- vernietigde woningen; 

Aantallen ingrijpende woningverbeteringen 

(Van ingrijpende woningverbetering is sprake als de aanneemsom of de 

kostenraming minimaal € 50.000 (excl. BTW) bedraagt. De kostengrens 

wordt hier niet geïndexeerd.); 

Toename aantal volledig toegankelijke woningen. 

 

2. Omgevingskwaliteit:  

2a. Openbare ruimte 

De verbetering van de kwaliteit van de (semi-) openbare ruimte. 

Indicator 

- Oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een 

kwaliteitsimpuls. 

2b.Groen in de stad 

De verbetering van grootschalig groen in de stad. 

Indicator 

- Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak 

(ha). 

(Alleen van toepassing voor de G30, omdat alleen voor de G30 financiële 

middelen zijn toegevoegd aan het ISV2). 

2c. Cultuurimpuls 

Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door het integraal 

benutten en borgen van culturele kwaliteiten in de praktijk van de 

stedelijke vernieuwing 

Indicator 

- Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en 

integraal deel uitmaken van de gebiedsontwikkeling, en de mate waarin 

deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid. 

2d. Bodemsanering 
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Sanering van de bodemverontreiniging in het stedelijk gebied (inclusief 

nazorg en asbest). 

Indicator 

- Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het 

landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen (sanering en 

onderzoek), m2 en m3 (oppervlakte en in de bodem aanwezige ernstig 

verontreinigde grond) en m3 (te saneren verontreinigd) grondwater en 

bpe’s (bodemsaneringsprestatie-eenheden). Vermelden welk deel hiervan 

door saneringen in eigen beheer tot stand zal komen (zonder 

overheidsbijdrage in de financiering). 

2e. Geluidssanering 

Verbetering van de geluidssituatie bij de zogenaamde A- en railwoningen. 

Indicator 

- Aantal A- en railwoningen (absoluut en als percentage van het totaal in 

de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV2-tijdvak 

is opgelost. 

2f. Luchtkwaliteit 

Verbeteren van de binnenstedelijke luchtkwaliteit. 

Indicator 

- Het aantal meters wegvak dat naar redelijke verwachting onder de 

normen uit het Besluit luchtkwaliteit wordt gebracht (Alleen van 

toepassing voor de G30, omdat alleen voor de G30 financiële middelen 

zijn toegevoegd aan het ISV2). 

 

3. Zorgvuldig ruimtegebruik: 

Per saldo intensivering van woningbouw binnen bestaand bebouwd 

gebied. 

Indicator 

- Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 1996. 

(Het saldo wordt berekend door op de nieuwbouw binnen bestaand 

bebouwd gebied 1996 de vernietigde woningen in mindering te brengen; 

zie voor nadere toelichting doelstelling 1). 

 4. Open doelstelling: Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en 

veilige omgeving 

Fysieke ruimte scheppen voor sociale voorzieningen. 
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Indicator 

- Gemeente stelt in samenwerking met Rijk een eigen meetbare indicator 

op (zie Toetsingscriteria ‘open doelstelling’). 

 

Doelstellingen Economie 

 

Outputdoelstellingen en indicatoren 

1. Verminderen aantal verouderde bedrijventerreinen en verbeteren 

aanbod van nieuwe bedrijventerreinen 

Indicatoren 

-  Aantal hectare geherstructureerd bedrijventerreinen 

- Aantal hectare nieuw aangelegde bedrijventerreinen 

 

2. Verminderen criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers 

Indicatoreren 

- Aantal delicten 

- Onveiligheidsgevoel van het lokale bedrijfsleven  

- Aangiftebereidheid van ondernemers  

   

3. Vergroten aantal breedbandaansluitingen 

Indicator 

- Aantal publieke instellingen dat op breedband is aangesloten  

 

4. Verbeteren dienstverlening aan ondernemers 

Indicatoren 

- Aansluiting bij nationaal elektronisch bedrijvenloket  

-  Tevredenheid bedrijfsleven over lokale dienstverlening 

-  Verminderen lokale administratieve lasten 

 

5. Open doelstelling: 

- Verbeteren economische bereikbaarheid  

- Verminderen mismatch arbeidsmarkt 

- Verbeteren innovatief vermogen   

  bedrijfsleven 
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- ….. (naar vrije keuze door de stad) 

Indicator 

Gemeente stelt in samenwerking met Rijk een eigen meetbare indicator 

op (zie ook toetsingscriteria). 

De outputdoelstellingen worden in de toelichtingen nader uitgewerkt. 

 

Intergemeentelijke afstemming 

Op de outputdoelstelling ‘vermindering aantal verouderde 

bedrijventerreinen en verbeteren aanbod van nieuwe bedrijventerreinen’ 

en het thema ‘Verbeteren economische bereikbaarheid’ onder de open 

doelstelling wordt een nadere eis gesteld voor de intergemeentelijke 

afstemming (zie ook toetsingscriteria). 
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Bijlage 7: Artikel aankondiging krachtwijken 

 
Bron: www.ad.nl 
Donderdag 22 maart 2007 

Ondiep op lijst van Vogelaar 

DEN HAAG - De wijk Ondiep in Utrecht, vorige week nog in het nieuws 

wegens rellen, staat op de lijst van...  

Rellen in Ondiep. FOTO MARNIX 

SCHMIDT  

 

 

 

 

...veertig probleemwijken van minister Vogelaar (Wonen, Wijken en 

Integratie). De lijst werd donderdagmiddag bekendgemaakt door het 

ministerie van VROM.  

 

De PvdA-bewindsvrouw wil ,,een intensieve relatie opbouwen'' met de 

probleemwijken. Zoals verwacht staat Rotterdam met zeven wijken 

bovenaan in de lijst. Amsterdam volgt op de tweede plaats met vijf 

wijken. Den Haag, Utrecht en Arnhem staan met vier wijken gedeeld 

derde. Eindhoven (drie) en Groningen (twee) staan ook meer dan één 

keer vermeld. 

 

Het was tot nog toe onduidelijk of Ondiep op de lijst van Vogelaar zou 

prijken. Utrecht is tevreden met de selectie van de wijken. ,,Wij hadden 

zelf hooguit vijf wijken geselecteerd, dus we zijn blij dat we extra geld 

krijgen voor vier'', aldus een woordvoerder van de gemeente.  

 

Ondiep stond ook op het wensenlijstje van de gemeente. Net als 

Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen-Oost is een extra financiële injectie 

hard nodig om de wijk te verbeteren. Hoograven valt buiten de boot, 
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maar daar heeft de gemeente een ander potje voor. ,,We blijven ook 

investeren in de andere wijken'', aldus de zegsman.  

 

Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente waren de minister en andere 

bewindslieden vorige week nog weggebleven uit Ondiep, waar rellen 

uitbraken na het doodschieten van een wijkbewoner door een politie-

agent.  

 

Maandagochtend bracht ze alsnog een bezoek aan de wijk. Tijdens het 

bezoek sprak ze met bewoners, politie, Openbaar Ministerie, 

jongerenwerkers en de Woningbouwcorporatie Mitros. Vogelaar woont zelf 

in Utrecht en gaf vrijdag nog aan dat ze niet wist of Ondiep in aanmerking 

kwam voor de lijst. (ANP)  

 
Een overzicht van de 40 wijken: 

Rotterdam (7): Rotterdam Oud West, Rotterdam Oud Noord, 
Bergpolder,Overschie, Oud Zuid, Vreewijk, Zuidelijke Tuinsteden  
 

Amsterdam (5): Bos en Lommer, Amsterdam Noord, Nieuw West,Amsterdam 
Oost, Bijlmer  
 

Den Haag (4): Stationsbuurt, Schilderswijk, Den Haag Z-West,Transvaal  
 

Utrecht (4): Kanaaleiland, Ondiep, Overvecht, Zuilen Oost  
 

Arnhem (4): Klarendal, Presikhaaf, Het Arnhemse Broek,Malburgen/Immerloo  
 

Eindhoven (3): Woensel West, Doornakkers, Bennekel  
 

Groningen (2): Korrewegwijk, De Hoogte  
 

Alkmaar: Overdie  
 

Amersfoort: De KruiskampDeventer: Rivierenwijk  
 

Dordrecht: Wielwijk/Crabbehof  
 

Enschede: Mekkelholt/Deppenbroek  
 

Heerlen: Meezenbroek  
 

Leeuwarden: Heechterp/Schieringen  
 

Maastricht: Maastricht Noordoost  
 

Nijmegen: Hatert  
 

Schiedam: Nieuwland  
 

Zaanstad: Poelenburg  
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Bijlage 8: De 18 indicatoren voor het bepalen van de 

krachtwijken 

 

(Bron: www.vrom.nl; dossier krachtwijken) 
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