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Geacht DB, 

In de Wmo-Adviesraadvergaderingen komt regelmatig het thema ‘civil society ‘ aan de orde, ook al omdat 50% 

van onze raad (6 van de 12 leden) specifiek een wijk als aandachtspunt heeft, vanuit de visie: “Zuidoost is van 

ons, de problemen die er zijn (met jongeren, ouderen, mensen met beperkingen) zijn van ons, de kansen die er 

zijn ook!”.  

Met name de wijkontwikkelingen in Venserpolder, en recentelijker in Holendrecht volgen wij met enige zorg, 

mede ingegeven door de reeds doorgevoerde en nog te verwachten bezuinigingen, met name waar het 

woonservicecentrum en community centers betreft. Het is zaak om anno nu de juiste initiatieven te versterken om 

het tij te keren. Als actieve bewoner kan je niet veel doen wanneer er niet geïnvesteerd wordt in de 

basisvoorzieningen die een beter werkende ‘civil society’ nieuwe kansen zouden geven. Tegelijkertijd is er dit jaar 

in het kader van 40+wijken een som van 1,33 miljoen Euro voor extra wijkaanpak ter beschikking gesteld, 

ondermeer bedoeld voor Venserpolder en Holendrecht. Daar liggen dus geweldige vernieuwingskansen. 

Over kansen gesproken: in 2009 en 2010 zijn in Venserpolder, en in 2010 in Holendrecht bewoners met vouchers 

‘aan het stuur’ uitgenodigd. Een veelbelovend experiment, waarin niet alleen sprake is van omdenken, maar ook 

van omdoen, zowel voor bewoners als voor ambtenaren en politici! Het is belangrijk om al doende te leren van de 

ervaringen met dit voorbeeldinstrument ‘vouchers’ en daar goed over te communiceren. Dit is de Wmo nieuwe 

stijl ten voeten uit: ‘Zorg en Welzijn: werken aan collectieve zelfredzaamheid!’. Wij zien dit project zeer zeker als 

een vorm van investering in mensen, in bewonersparticipatie. Dat is verfrissend, zeker als we het vergelijken met 

eerder beleid waarin er bovenal werd geïnvesteerd in stenen. Niettemin blijft werken aan infrastructuur zoals 



	  

	  
	  

buurthuizen en een gezond opbouwwerk, ook van belang voor de leefbaarheid en veiligheid. Immers, het 

onvoldoende onder ogen zien EN aanpakken van ‘probleemwijken’, dan wel van bewoners met problemen, heeft 

ook een weerslag op wijken elders met frisse nieuwe laagbouw die de potentie hebben Zuidoost ‘op te krikken’.  

 

Gezien bovenstaande komen wij met een drietal adviezen: 

1. Wij adviseren u om als kersvers bestuur op korte termijn samen met alle relevante sleutelfiguren uit de 

wijken (bv. volgens de indeling in de zeven Woonservicewijken) in een verkennend ‘OM-denk’-gesprek 

te gaan. Daarbij denken we met name aan bewoners(-verenigingen), woningbouwcorporaties, 

dienstencentra (gezondheidscentra, zorg, maatschappelijk werk etc.), winkeliers(-verenigingen) en 

politie. In dat gesprek zou centraal dienen te staan ieders bijdrage aan de sociale gezondheid van de 

wijk: zowel wat betreft de sociale structuur van de wijk, bv. door het mee-faciliteren van 

buurtvoorzieningen, als wat betreft de cultuur op straat, al dan niet vast te leggen in een 

intentieverklaring voor ‘OM-denken = om-DOEN’ in de komende jaren.  

2. Wij adviseren u om actief richting ALLE bewoners in Zuidoost transparant te zijn over de besteding van 

de extra rijksgelden voor extra wijkaanpak die bij u zijn binnengekomen voor Venserpolder en 

Holendrecht samen (1,33 mln.). Het laatste dat mag gebeuren is dat hiervan vooral een paar dure 

externen worden ingehuurd zonder dat er iets concreets voor de wijk mee gebeurt.  

3. Wij adviseren u om in deze gesprekken met alle relevante wijkvertegenwoordigers actief op zoek te 

gaan naar invullingen om Zuidoost op een positieve manier onder de aandacht te brengen, bijv. door 

een beeldenroute georganiseerd in samenwerking met de BKR, of door coöperatief te zijn in het vinden 

van oplossingen voor het beheer en onderhoudskosten van bewonersinitiatieven in het openbaar terrein, 

door flinke herschikking van middelen in uw eigen organisatie. 

Graag ontvangen wij uw respons op bovenstaand advies en overwegingen. Bij voorkeur ontvangen wij U als 

geheel (of een delegatie) op onze eerstvolgende vergadering op 20 september a.s. om gezamenlijk  van 

gedachten te wisselen over een eigentijdse invulling van ‘civil society’, en dan wellicht toegespitst op 

Venserpolder en Holendrecht, als voorbeeld voor andere wijken, kwetsbaar of niet. Immers, Zuidoost is van ons 

allen, en ons aller zorg! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Wmo-Adviesraad, 

 

Dr. Anne Stijkel, voorzitter 


