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Stedelijk Beleid en Sociale Cohesie 

>  Inhoud

Niet alleen het stedelijke vernieuwingsbeleid zélf, maar ook het beleidsproces kan 

de sociale cohesie in stadswijken beïnvloeden. Heeft de manier waarop bewoners 

en beleidsmakers met elkaar samenwerken bijvoorbeeld invloed op de cohesie? 

En maakt het uit of de verschillende institutionele partners (gemeente, woning-

corporaties, welzijnswerk) op één lijn zitten? Uit onderzoek in Nieuw-Hoograven

(Utrecht) en Bouwlust (Den Haag) is gebleken dat de effecten op de sociale cohesie

veelal onbedoeld zijn. De binding tussen de bewoners neemt bijvoorbeeld sterk 

toe bij uitblijvende communicatie van de professionals, niet nagekomen beloften 

of bedreigende situaties zoals sloopplannen. Het beleidsproces kan ook een 

positieve uitwerking hebben. Wanneer bewoners beleidsmakers persoonlijk 

kennen zijn zij eerder geneigd om te participeren in leefbaarheidsprojecten en

buurtorganisaties. Een hogere participatiegraad draagt op zijn beurt weer bij aan

een versterking van de cohesie. 

>  Colofon

Dit onderzoek kwam tot stand in het kader van het onderzoeksprogramma

Corpovenista, waarin wordt samengewerkt door een achttal grote woningcorporaties

(de Alliantie, de Key, Kristal, Staedion, Vestia, Woonbron, de Woonplaats en Ymere),

Aedes (de vereniging van woningcorporaties), Onderzoeksinstituut OTB Technische

Universiteit Delft en onderzoeksgroepen van de Universiteiten van Utrecht en

Amsterdam (zie: www.corpovenista.nl). 

Corpovenista is onderdeel van het wetenschappelijk programma binnen het

Habiforum-kennisontwikkelingsprogramma Vernieuwend Ruimtegebruik. 

Deze publicatie kwam tevens tot stand in het kader van het onderzoeksspeerpunt

Sustainable Urban Areas van de Technische Universiteit Delft.

Dit rapport is digitaal verkrijgbaar via www.corpovenista.nl

>  Habiforum

Dit is een publicatie van Habiforum in het kader van het programma Vernieuwend

Ruimtegebruik. Habiforum is een kennisnetwerk dat ruim 2.000 experts verbindt, die

samen nieuwe vormen van duurzaam ruimtegebruik ontwikkelen én in de praktijk

brengen. Het programma omvat praktijkprojecten (proeftuinen) en wetenschappelijk

onderzoek. Het wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het InnovatieNetwerk

Groene Ruimte en Agrocluster en de universiteiten van Delft, Rotterdam, Amsterdam

(VU en UvA), Utrecht en Wageningen. Door deze samenwerking ontstaat er synergie

tussen wetenschap, praktijk en beleid. Habiforum wordt gefinancierd vanuit Bsik, het

kenniseconomieprogramma van de Rijksoverheid, en uit bijdragen van publieke en

private partijen. Zie ook: www.habiforum.nl
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Voorwoord

Om problemen in stedelijke herstructureringswijken accuraat aan te pakken, wordt

steeds vaker gezocht naar samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen

die bij het herstructureringsproces betrokken zijn. Integraliteit en gebiedsgericht

werken staan hoog in het vaandel bij ministeries en gemeenten. In dit onderzoek is

gekeken naar de relatie tussen deze nieuwe manier van besturen - ook wel ’urban

governance’ genoemd - en de sociale cohesie in twee herstructureringswijken in

Nederland. Het onderzoek onderscheidt zich van andere onderzoeken naar sociale

cohesie doordat de meeste onderzoeken over dit thema zich richten op de effecten

van het beleid, terwijl wij in dit onderzoek vooral hebben gekeken naar de effecten

van het beleidsproces. 

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het kader van het onderzoeksprogramma

Corpovenista dat gestart is in 2003. In dit programma participeren acht woning-

corporaties (De Alliantie, De Key, Kristal, Staedion, Vestia, Woonbron Maasoevers,

De Woonplaats en Ymere) en Aedes. Vanaf 2004 maakt het onderzoeksprogramma

Corpovenista deel uit van het Habiforum project ’Vernieuwend Ruimtegebruik’,

waarvoor het Rijk subsidie heeft toegezegd (BSIK-subsidies). Zie ook de website:

www.corpovenista.nl.

Erik van Marissing is als promovendus verbonden aan het Urban and Regional

Research Centre Utrecht (URU) van de Faculteit Geowetenschappen. Gideon Bolt en

Ronald van Kempen zijn respectievelijk docent-onderzoeker en hoogleraar stads-

geografie aan diezelfde faculteit.

De auteurs danken Elke Leijzer, Paul de Reus en Frans van Rooy, de leden van onze

begeleidingscommissie, voor hun commentaar op eerdere versies van dit rapport en

hun suggesties ten aanzien van het onderzoek. Daarnaast willen wij onze collega’s

Ellen van Beckhoven en Karien Dekker bedanken voor hun commentaar en nuttige

suggesties.

Tot slot willen we alle mensen bedanken die we hebben geïnterviewd. Zij hebben er

niet alleen voor gezorgd dat we de voor het onderzoek noodzakelijke informatie

verkregen, maar hebben er dankzij een aantal kenmerkende uitspraken ook voor

gezorgd dat de resultaten op een levendige manier konden worden verwoord.

Erik van Marissing, Gideon Bolt en Ronald van Kempen

Utrecht, april 2004
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1 Inleiding

1.1  Aanleiding tot het onderzoek
Het begrip sociale cohesie is de laatste jaren steeds centraler komen te staan in

stedelijk onderzoek. Voor een deel is dat het gevolg van Europese onderzoeks-

programma’s, waarin dit begrip een belangrijke rol heeft gespeeld. In de inter-

nationale wetenschappelijke literatuur zijn enkele belangrijke studies verschenen

waarin de sociale cohesie in steden centraal staat. Ook in Nederland is het begrip in

toenemende mate populair geworden. Voor wat betreft de Nederlandse situatie is de

sociale cohesie vooral in zwang geraakt in combinatie met het proces van stedelijke

vernieuwing en stedelijke herstructurering. Later in dit rapport zullen we nader

ingaan op het begrip sociale cohesie, op dit moment is van belang om even een

korte definitie te geven. We zien sociale cohesie als een multidimensionaal begrip,

waarin drie aspecten van belang zijn:

1 gedeelde waarden en normen

2 buurtbinding en 

3 sociale contacten.

Een ander begrip dat de laatste jaren in stedelijk onderzoek sterk in opmars is, is

het niet goed te vertalen ’urban governance’1. Dit begrip verwijst naar de situatie

dat stedelijk beleid in afnemende mate door één bepaalde actor (bijvoorbeeld de

centrale of lokale overheid) wordt gevoerd en juist in toenemende mate plaatsvindt

door middel van samenwerking tussen allerlei belanghebbenden. Op supranationaal

niveau kan het gaan om samenwerking tussen bijvoorbeeld nationale overheden,

grote multinationals en instellingen zoals de Europese Unie. Op lokaal niveau gaat

het bijvoorbeeld om samenwerking tussen de nationale en lokale overheid, woning-

corporaties, politie, buurtwerk, scholen en, niet te vergeten, de bewoners van een

stad of buurt. In de internationale literatuur is over het begrip ’urban governance’

reeds een groot aantal boeken en artikelen verschenen. In Nederland is het begrip

in de laatste jaren met name van belang geworden in het kader van het Grote-

stedenbeleid. Binnen dat beleid is er immers ook sprake van samenwerking tussen

mensen en organisaties op allerlei ruimtelijke schaalniveaus. 

Het Grotestedenbeleid is onderverdeeld in drie pijlers: een sociale, een fysieke en

een economische. Stedelijke herstructurering kan worden gezien als de fysieke pijler

van het Grotestedenbeleid. Naar de sociale effecten van stedelijke herstructurering

is inmiddels een aanzienlijk aantal studies verricht (Kleinhans e.a. 2000; Van

Beckhoven & Van Kempen 2002; Bolt & Torrance 2005). Onderzoeksvragen in dit

soort studies hadden meestal direct te maken met aspecten van sociale cohesie: 

hoe gaan oude en nieuwe bewoners met elkaar om? Ontstaan er sociale contacten

tussen verschillende typen bewoners? In hoeverre deelt men dezelfde waarden en

normen? In hoeverre hebben bewoners in herstructureringsgebieden een band met

de buurt en verschilt dat tussen typen bewoners en huishoudens? Vrij algemeen is

de conclusie uit dit soort studies dat de verwachtingen ten aanzien van goede en

intensieve contacten tussen oude en nieuwe bewoners niet bepaald groot zijn. Er is

eerder sprake van gescheiden werelden.

Duidelijk is dat in de genoemde studies de nadruk ligt op de directe effecten van

stedelijke herstructurering: door het bouwen van duurdere woningen in gebieden

met een goedkope woningvoorraad ontstaat een meer gemengd woningbestand en

dat leidt vervolgens tot een meer gemengde bevolking dan voorheen het geval was.

In dit rapport kiezen we een andere invalshoek. We hebben het ook over sociale

cohesie, we richten ons ook op de stedelijke herstructurering, maar we richten ons

niet op de sociale effecten van het duurder bouwen of van het gemengd wonen. In

deze studie leggen we een koppeling tussen ’urban governance’ en sociale cohesie.

Het gaat ons in dit rapport om de sociale effecten van het beleidsproces zelf. Het
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idee is dat door de samenwerking binnen het beleid tussen allerlei mensen,

groeperingen en organisaties en door de integratie van verschillende beleidsvelden

de sociale cohesie in een buurt kan worden vergroot. Met andere woorden: we

richten ons op de vraag in hoeverre het beleidsproces zelf tot vormen van sociale

cohesie kan leiden.

1.2  Probleemstelling
In dit onderzoek gaan we uit van de hypothese dat stedelijk beleid, zoals dat op dit

moment is georganiseerd, leidt tot sociale cohesie. We richten ons met name op de

stedelijke herstructurering. Het idee is dat door de integratie van verschillende

beleidsvelden en door het gebruiken van de kennis en bevoegdheden van allerlei

belanghebbenden (buurt- en wijkorganisaties, gezondheidsvoorzieningen, bewoners,

corporaties, de gemeente, etc.) de sociale cohesie kan worden vergroot. Immers,

door veel mensen bij het beleid te betrekken, voelen meer mensen zich betrokken

en door het samenwerkingsproces kunnen allerlei banden tussen mensen ontstaan

die vervolgens weer op andere terreinen binnen en buiten de buurt gebruikt kunnen

worden.

Op zichzelf kan dat een positief verschijnsel zijn, maar er kan ook een belangrijke

keerzijde aan zitten. Een vergrote sociale cohesie binnen participerende groepen en

organisaties kan ertoe leiden dat andere groepen en organisaties worden buiten-

gesloten, zowel formeel als informeel. Er kan een situatie ontstaan dat geen buiten-

staanders worden geduld. In dat geval gaat sociale cohesie samen met een vorm

van sociale uitsluiting. In dit onderzoek gaan we er dan ook niet vanuit dat sociale

cohesie altijd en overal een positief iets is. Ook uit de literatuurstudie in het volgen-

de hoofdstuk zal blijken dat sociale cohesie niet altijd en zeker niet per definitie iets

goeds is. In dit onderzoek staat daarom de volgende probleemstelling centraal:

Hoe en onder welke omstandigheden leidt samenwerking binnen het beleid van

stedelijke herstructurering tot verschillende vormen van sociale cohesie en hoe

kunnen mogelijke valkuilen hierbij worden vermeden?

We richten ons dus op de mogelijke sociale effecten van ’urban governance’, naar de

positieve en mogelijk negatieve zaken die daarbij komen kijken. We kunnen tot de

conclusie komen dat ’urban governance’ niets betekent voor de sociale cohesie of 

dat het juist zeer veel invloed heeft. De verwachting is echter dat een tamelijk

genuanceerd beeld ergens tussen deze twee extremen in zal resulteren. Juist die

nuances en verdere kwalificaties hopen we door middel van dit onderzoek op het

spoor te komen. We sluiten aan bij de nationale en internationale literatuur over

sociale cohesie en ’urban governance’ en richten ons op de praktijk van de

herstructurering in Nederlandse steden.

1.3  Methodologie
Het onderzoek is uitgevoerd in de wijken Nieuw-Hoograven in Utrecht en Bouwlust 

in Den Haag. In deze vroeg-naoorlogse wijken zijn verschillende activiteiten in het

kader van de stedelijke herstructurering ondernomen, loopt op dit moment een

aantal projecten en zal nog een aanzienlijk aantal projecten worden uitgevoerd.

Nieuw-Hoograven en Bouwlust zijn beide vroeg-naoorlogse wijken, die worden

gekenmerkt door veel sociale huurwoningen in middelhoogbouw en veel groen. De

bevolking bestaat uit een groot aantal huishoudens met een laag inkomen en een

aanzienlijk en nog steeds toenemend aantal allochtonen.

De informatie voor het empirische deel van dit rapport is voor een belangrijk deel

afkomstig van voor dit onderzoek afgenomen interviews met belanghebbenden in 

en buiten de buurt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om wijkmanagers, raadsleden,
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wethouders, medewerkers van woningcorporaties, bewonersorganisaties en

bestuursleden van de wijkraad (een volledige lijst is te vinden in bijlage I). Verdere

informatie is verkregen uit statistieken, beleidsnota’s en meer theoretische literatuur.

Ook is gebruik gemaakt van een in het voorjaar van 2003 afgerond bewoners-

onderzoek naar sociale cohesie in Hoograven en Bouwlust (Bolt & Torrance 2005).

Individuele bewoners zijn nog niet ondervraagd. In een latere fase van het onder-

zoek zal door middel van een enquête onder bewoners of middels andere onder-

zoeksmethoden worden gekeken naar hun ideeën over sociale cohesie in de wijk.

Een nulmeting is op basis van de gehouden interviews niet mogelijk. Wel bieden

verschillende gesprekken met sleutelpersonen inzichten in ontwikkelingen in de tijd.

Een later te houden bewonersenquête zal meer duidelijkheid moeten verschaffen

over de dynamiek van de sociale cohesie in Hoograven en Bouwlust.

1.4  Opzet van het rapport
In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt ingegaan op de theoretische literatuur op het

terrein van sociale cohesie, ’urban governance’ en de (mogelijke) relaties daar-

tussen. Hoofdstuk 3 geeft een nadere beschrijving van het onderzoeksgebied Nieuw-

Hoograven. Dit hoofdstuk is nodig om de uiteindelijke resultaten van het onderzoek

te kunnen inkaderen in de lokale omstandigheden. Hoofdstuk 4 gaat in op het beleid

inzake stedelijke herstructurering in Hoograven. Ook zal kort meer algemeen worden

ingegaan op het Grotestedenbeleid in deze wijk. Hoofdstuk 5 en 8 zijn de centrale

hoofdstukken van dit rapport. Daarin gaat het om de beantwoording van de

onderzoeksvraag in respectievelijk Utrecht en Den Haag. Hoofdstuk 6 geeft een

beschrijving van de wijk Bouwlust, gevolgd door een verkenning van het beleid in

deze wijk (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 9 worden de conclusies van dit rapport

gepresenteerd.
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2 Sociale cohesie en ’urban 
governance’: 
een theoretische verkenning

2.1  Inleiding
Een empirisch onderzoek naar de relatie tussen twee lastig te definiëren begrippen

is niet gemakkelijk. Bij de begrippen sociale cohesie en ’urban governance’ hebben

we te maken met enerzijds een begrip dat vele betekenissen kent (sociale cohesie)

en anderzijds met een begrip dat niet altijd helder wordt uitgelegd (’urban gover-

nance’). Vandaar dat wij in dit meer theoretische hoofdstuk nader stil zullen staan 

bij deze centrale begrippen. In paragraaf 2.2 staat de sociale cohesie centraal, in

paragraaf 2.3 richten we ons op ’urban governance’, terwijl in paragraaf 2.4 de

(mogelijke) relatie tussen beide begrippen naar voren komt en een verband wordt

gelegd met het beleid van stedelijke herstructurering. Er zal in dit hoofdstuk zowel

gebruik worden gemaakt van Nederlandse als van internationale literatuur. Met

name in de Angelsaksische literatuur zijn beide begrippen in de laatste jaren van

toenemend belang.

2.2  Sociale cohesie
Zoals in de inleiding al werd gesteld zijn er vele definities van het begrip 

’sociale cohesie’. Binnen het kader van dit onderzoek past geen overzicht van alle

mogelijke definities en interpretaties. We sluiten ons dan ook aan bij de opvatting

van De Hart (2002, p.12) dat het opstellen van wezensdefinities niet tot de taak 

van de empirische onderzoeker behoort. Wel is het zaak om telkens aan te geven

hoe het begrip in het onderzoek wordt opgevat en welke aspecten van sociale 

cohesie daarbij aan de orde komen (zie ook Komter e.a. 2000). In deze paragraaf

zullen we ons dan ook vooral richten op de vraag wat wij in dit onderzoek 

onder sociale cohesie verstaan. Om dit te kunnen begrijpen zullen we eerst 

kort aandacht besteden aan de ontstaansgeschiedenis van sociale cohesie als

theoretisch begrip.

2.2.1  Ontstaansgeschiedenis
Om het begrip sociale cohesie te verduidelijken gaat Schuyt (1997) terug naar het

werk van de Franse socioloog Durkheim (1858-1917). Deze vroeg zich zo’n 100 

jaar geleden al af wat de samenleving nog bijeenhield in tijden van snelle en

fundamentele sociale veranderingen. Veelvuldig wordt ook verwezen naar de Duitse

socioloog Tönnies (1912) die een onderscheid maakte tussen een ’Gemeinschaft’ 

(een samenleving gekenmerkt door de aanwezigheid van primaire contacten en

verwantschap, sociale solidariteit die onder andere gebaseerd is op gedeelde

gevoelens en ervaringen, een gemeenschappelijke identiteit, emotionele commit-

ments en dichte sociale netwerken) en een ’Gesellschaft’ (een maatschappij, waarin

onpersoonlijke en oppervlakkige contacten overheersen, alsmede normloosheid en

sociale isolatie). Sociale cohesie is duidelijk meer een kenmerk van een Gemein-

schaft dan van een Gesellschaft.

Er is door verschillende auteurs op gewezen dat sociale cohesie gemakkelijker te

bereiken zou zijn in dorpse samenlevingen dan in steden. Reeds in 1938 stelde 

Louis Wirth dat de stadsbewoner een anoniem, geïsoleerd, rationeel individu is met

vooral onpersoonlijke, gesegmenteerde, oppervlakkige, voorbijgaande contacten 

(zie ook: Gans 1968). Steden, zeker in het welvarende westen, zijn bijna per

definitie heterogeen, zowel in ruimtelijk als in sociaal opzicht. Maar in tegenstelling

tot wat Wirth dacht, leidt die heterogeniteit en diversiteit niet altijd en automatisch

tot een anomische samenleving (Van Kempen 2003). Er is in steden geen sprake
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van een grote, eenvormige stedelijke structuur en cultuur en van een zwak

gemeenschapsleven, maar van een veelheid aan sociale werelden, waarbinnen

mensen juist intensieve relaties met elkaar onderhouden (Fischer 1981). Het feit dat

deze relaties nog maar voor een beperkt deel lokaal zijn bepaald, duidt eerder op

een toenemende keuzevrijheid van mensen om zelf hun relaties vorm te geven dan

op een afbrokkeling van de gemeenschap (Keller 1968; Wellman 1987; Komter e.a.

2000).

Niettemin wordt er in het debat over sociale cohesie steeds vanuit gegaan dat de

sociale cohesie is afgenomen ten opzichte van een (doorgaans niet gespecificeerde

en vaak geromantiseerde) eerdere periode in de geschiedenis (Pahl 1991). Terwijl

deze crisis bij de klassieke sociologen verklaard werd vanuit de opkomst van de

moderne industriële stad, is het nu de overgang naar de informatiemaatschappij 

die verantwoordelijk wordt gehouden voor de afbrokkeling van het sociale cement

(Forrest & Kearns 2001).

Momenteel vinden er ook allerlei sociale en maatschappelijke veranderingen plaats

die een afname van de sociale cohesie aannemelijk maken: een verdergaande

individualisering en heterogenisering maken de stedelijke samenleving tot een

steeds groter palet van leefstijlen. Deze leefstijlen lijken bovendien meer en meer

individueler te worden. Vooral in de grote steden is een steeds grotere groep

bewoners van allochtone afkomst en de meeste leden van de samenleving zijn

steeds beter in staat zich te organiseren door nieuwe technieken als mobiele

telefonie, e-mail en internet. Op macroniveau moet verder gedacht worden aan

veranderingen als globalisering, privatisering en herstructurering van de

verzorgingsstaat (De Hart 2002; Forrest & Kearns 2001).

De toenemende aandacht voor sociale cohesie in de laatste jaren is ongetwijfeld

voor een belangrijk deel terug te voeren op de zojuist geschetste maatschappelijke

ontwikkelingen. Daarnaast zal het centraal stellen van dit begrip bij Europese

Kaderprogramma’s ook zeker invloed hebben gehad. Het effect is een toenemende

aandacht voor sociale cohesie in beleidsnota’s, (beleids)onderzoek en in de weten-

schappelijke literatuur, nationaal, zowel als internationaal2. Vaak wordt sociale

cohesie gezien als een remedie tegen diverse maatschappelijke problemen, zoals

individualisme, sociaal isolement en het verval van waarden en normen. Problemen

rond sociale cohesie lijken zich vooral af te spelen in wijken met concentraties van

huishoudens met een laag inkomen en wijken waarin allerlei sociale, economische 

en fysieke problemen voorkomen:

”Menige hedendaagse interpretatie van sociale cohesie (…) lijkt geïnspireerd door 

de probleemwijken binnen de grote steden en kiest zijn uitgangspunt in groepen 

die maatschappelijk op een zijspoor dreigen te raken of groepen die de sociale orde

verstoren” (De Hart 2002, pp.4-5)3.

Uit deze benadering zou kunnen worden afgeleid dat sociale cohesie altijd en 

overal een positief verschijnsel is. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Op 

de positieve en negatieve kanten van sociale cohesie zullen we later in dit hoofdstuk

terugkomen.

2.2.2  Begripsomschrijving
Sociale cohesie kan volgens Schuyt (1997, p.18) worden gedefinieerd als ”de interne

bindingskracht van een sociaal systeem (een gezin, een groep, een organisatie, een

universiteit, een stad, een samenleving als geheel)”. Sociale cohesie is dus in de

eerste plaats een systeemkenmerk en geen persoonlijk kenmerk, zoals nationaliteit

of het aantal vrienden dat iemand heeft. In de tweede plaats kan sociale cohesie

betrekking hebben op verschillende sociale systemen (zoals een gezin, een ver-

eniging of een samenleving) en op verschillende schaalniveaus (straat, buurt, stad,
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regio, natie) (zie ook: De Hart 2002). Sociale cohesie op het ene schaalniveau leidt

niet per definitie tot cohesie op een hoger schaalniveau (Pahl 1991). Schuyt (1997)

wijst er in dit verband op dat sociale binding per definitie scheiding oplevert,

namelijk van al degenen die niet het bepaalde groepsonderscheidende kenmerk

bezitten. Deze sociale onderscheidingen kunnen onschuldig zijn, zoals bij een dorp

met twee voetbalclubs, maar kunnen ook leiden tot zeer scherpe sociale onder-

scheidingen. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen interne en externe

cohesie (De Hart 2002). Interne cohesie verwijst dan naar de integratie binnen een

groep en externe cohesie naar de integratie tussen de groepen. Een sterke interne

sociale cohesie kan, zoals bij bijvoorbeeld sektes, jeugdbendes of terroristische

organisaties, op gespannen voet staan met de belangen van de samenleving als

geheel. 

Hoewel sociale cohesie een systeemkenmerk is, wordt in het empirische onderzoek

overwegend geanalyseerd op het individuele niveau. De sociale cohesie van een

systeem kan dan worden afgeleid uit ”de mate waarin individuele mensen in een

samenleving geïntegreerd zijn, daarin participeren en zich ermee identificeren”. 

(Van Ginkel & Deben 2002, p.3).

Zoals uit bovenstaande omschrijvingen blijkt, is sociale cohesie een meerduidig

begrip en kan het zich op tal van wijzen manifesteren (De Hart 2002). Enige

afbakening is dus gewenst. Forrest & Kearns (2001, p.2129) onderscheiden vijf

dimensies van sociale cohesie:

1 gemeenschappelijke waarden en normen

2 sociale orde en sociale controle

3 sociale solidariteit en welvaartsverschillen

4 sociale netwerken en sociaal kapitaal en 

5 identificatie met de plaats (buurtbinding).

Uiteraard hangen deze kenmerken sterk met elkaar samen en beïnvloeden zij elkaar

(Dekker & Van Kempen 2003). De relevantie van elk van deze dimensies hangt

mede af van het schaalniveau. Op het nationale niveau zijn bijvoorbeeld vooral de

eerste en derde dimensie van belang, terwijl op regionaal of stedelijk niveau eigen-

lijk alle vijf de dimensies in meer of mindere mate van belang kunnen zijn. Op 

wijk- en buurtniveau is volgens Kearns & Forrest (2000, p.1003) de dimensie van

sociale solidariteit minder van belang. Van de overige vier dimensies valt op dat de

eerste twee in elkaars verlengde liggen. 

Bolt & Torrance (2005) onderscheiden daarom de volgende drie componenten als 

het gaat om sociale cohesie op buurtniveau:

1 de mate waarin er gelijkgerichte opvattingen bestaan over de (ongeschreven)

regels in de buurt (normen- en waardencomponent)

2 de mate van sociale participatie via sociale interactie en formele participatie

(gedragscomponent) en 

3 de identificatie met de buurt (belevingscomponent).

Het gaat bij deze dimensies in de eerste plaats om de sociale cohesie binnen en

tussen groepen bewoners in de buurt. Dit zou ook kunnen worden omschreven als

horizontale cohesie. In de tweede plaats gaat het ook om verticale cohesie tussen

bewoners en bewonersorganisaties enerzijds en anderzijds om de overige partijen

die bij de herstructurering van de wijk een rol spelen, zoals het wijkbureau, de

wijkraad en de gemeente. Deze vorm van cohesie zal vooral vanuit het licht van 

de aanwezigheid en het functioneren van sociale netwerken en bewonersparticipatie

moeten worden bezien. Ook gelijkgerichte opvattingen spelen naar verwachting een

rol bij de samenwerking tussen de verschillende partijen en de eventuele sociale

cohesie daartussen.
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2.2.3  Gemeenschappelijke waarden en normen
In hoeverre er in een buurt van sociale cohesie kan worden gesproken, is voor 

een belangrijk deel afhankelijk van gelijkgerichte opvattingen onder buurtbewoners.

Hierbij moet gedacht worden aan thema’s die alle bewoners aangaan, zoals veilig-

heid en leefbaarheid. Bij gemeenschappelijke waarden en normen gaat het erom 

dat men ten aanzien van dit soort thema’s min of meer dezelfde ideeën heeft. Zo

kan bij veiligheid simpel worden gedacht aan het idee dat men een ander niet lastig-

valt of niet berooft en bij leefbaarheid aan het idee dat men de woonomgeving niet

vervuilt. Dit gemeenschappelijke waarden- en normenpatroon staat momenteel

onder druk door een hoge mutatiegraad in de wijk. In vrijwel alle naoorlogse wijken

in Nederland voltrekt zich namelijk een proces waarbij de ’oude’ bewoners de wijk

verlaten of overlijden en nieuwe groepen bewoners zich in de wijk vestigen. Elias &

Scotson (1965, p.19)4 wezen er ruim 35 jaar geleden al op dat er vaak spanningen

optreden tussen de gevestigde bewoners en de nieuwe bewoners (de buiten-

staanders):

”Gevestigde groepen (…) neigen ertoe groepen van buitenstaanders niet alleen te

ervaren als onzeglijke overtreders van wetten en normen, maar ook als niet bepaald

schoon of netjes”.

Deze opvattingen zijn eigenlijk onverminderd actueel gebleven: ook in Nieuw-

Hoograven en Bouwlust is sprake van spanningen tussen verschillende bevolkings-

groepen (zie de hoofdstukken 3 en 6). Als gevolg van de eerder genoemde (snelle)

veranderingen is er een grotere verscheidenheid aan bevolkingsgroepen in dit soort

wijken gekomen: jongeren, ouderen, allochtonen, autochtonen, gezinnen, alleen-

staanden. Veel van deze verschillende groepen bewoners hebben hun eigen, soms

conflicterende waarden en normen.

Hortulanus (1995) wijst erop dat in buurten waar geen sociale problemen zijn een

soort vanzelfsprekende overeenstemming bestaat ten aanzien van zaken die relevant

worden geacht voor het leefklimaat van de buurt. Echter, wanneer er verschillende

opvattingen leven ten aanzien van de leefbaarheid en andere zaken, kan dit tot

conflicten leiden. Het verkeerd of te vroeg aanbieden van huisvuil, het niet onder-

houden van tuinen of het niet (kunnen) groeten zijn hiervan enkele voorbeelden.

Over het algemeen mag worden aangenomen dat wanneer er weinig conflicten zijn

ten aanzien van gemeenschappelijke waarden en normen, er eerder contacten tot

stand zullen komen tussen buurtbewoners.

Ook de verticale cohesie, die tussen burgers en bestuurders, is sterk geënt op

waarden en normen. Allochtone groepen zijn moeilijk te betrekken bij besluit-

vorming doordat zij de taal niet spreken, maar daarnaast blijken zij ook nog eens

moeite te hebben met de Nederlandse politieke cultuur. Aan formele uitnodigingen

voor inspraakavonden en dergelijke wordt door hen maar weinig gehoor gegeven,

terwijl een persoonlijke benadering in een vertrouwde omgeving, zoals een

buurtcentrum of een moskee, vaak tot een hogere opkomst leidt, zo blijkt uit

verschillende interviews. In hoofdstuk 5 zal hier nader op in worden gegaan. 

2.2.4  Sociale netwerken
Behalve een vertrouwde omgeving, spelen ook contacten in de wijk een belangrijke

rol bij het betrekken van buurtbewoners bij het besluitvormingsproces. Bolt &

Torrance (2005) spreken in dit verband van sociale interactie of sociale netwerken.

Deze netwerken hoeven zich niet altijd tot de wijk te beperken. Volgens De Wijs-

Mulkens (1999) zijn sociale contacten gebonden aan leefstijlen en daardoor vooral

voor huishoudens met een hoog inkomen wijkoverschrijdend. Ook Van der Horst

(2001) toont aan dat netwerken zich meestal onafhankelijk ontwikkelen van de

gebouwde omgeving. Uit onderzoek komt ook naar voren dat het slopen van huur-

woningen in herstructureringsgebieden in Nederlandse steden en het daarvoor in de
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plaats zetten van koopwoningen zeker niet automatisch leidt tot sociale netwerken

tussen de oude en nieuwe bewoners van zo’n buurt (Blokland-Potters 1998;

Kleinhans e.a. 2000; Van Beckhoven & Van Kempen 2002). Mensen gaan nu een-

maal het liefst om met mensen die op hen lijken. ”Omdat levensritmes nu niet 

meer dezelfde zijn komen buren elkaar minder vaak tegen, het leven in een buurt

wordt anoniemer”, zo stelt Völker (1999, p.46).

Dit onderzoek richt zich echter op de contacten die juist wél binnen de wijk plaats-

vinden. Bolt & Torrance (2005) betogen dat de buurt over het algemeen niet meer

zo belangrijk is in het dagelijks leven van mensen, maar dat diezelfde bewoners

tegelijkertijd wel bepaalde verwachtingen hebben van hun buren en de andere

buurtbewoners. Uit veel studies blijkt dat met name voor armere huishoudens de

buurt wel degelijk van belang is (zie bijvoorbeeld: Henning & Lieberg 1996; Ellen &

Turner 1997; Guest & Wierzbicki 1999; Van Kempen 2003). Lager opgeleiden en

lagere inkomensgroepen hebben vaak meer contacten binnen de buurt dan degenen

met een hogere opleiding en een hoger inkomen. Mensen met een laag inkomen zijn

vaak aangewezen op de buurt, omdat zij de financiële mogelijkheden niet hebben

om naar elders te reizen. Dit komt ook naar voren in een Nederlandse studie: door

sommige bewoners van de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet is naar voren

gebracht dat een reis met de metro naar de meer centrale delen van Rotterdam

alleen wordt gemaakt wanneer deze absoluut noodzakelijk is. Liever wordt het geld

besteed aan een maaltijd dan aan reiskosten. Wanneer het mogelijk is, vinden

sociale activiteiten plaats binnen de buurt, worden de boodschappen binnen de 

buurt gedaan en vinden ook andere activiteiten (ontspanning) binnen de buurt

plaats (Botman & Van Kempen 2001). 

Sociale netwerken lijken met name ook te ontstaan, wanneer de gezamenlijke

belangen van de bewoners in het geding raken. ”Een gemeenschappelijke vijand,

waar je je tegen af kan zetten is (…) een cohesiebevorderende factor”, aldus Schuyt

(1997, p.21). Hij verwijst hiermee naar de Duitse socioloog/filosoof Simmel 

(1858-1918) die stelde dat conflicten de sociale cohesie bevorderen (Schuyt 1997,

p.20). Het aangaan van onderlinge contacten hoeft echter lang niet altijd een

negatieve aanleiding te hebben. Gezinnen met jonge kinderen blijken bijvoorbeeld

bewust sterk gericht op de eigen buurt, ook in een stedelijke context (Van Beck-

hoven & Van Kempen 2002). De kinderen gaan er naar school en recreatie vindt

dicht bij huis plaats. Zo kunnen veel ouders met elkaar in contact komen en kunnen

er sociale netwerken in de buurt ontstaan.

Belangrijke graadmeters voor de sociale cohesie vormen niet alleen de onderlinge

informele contacten, maar ook de formele participatie in buurtorganisaties. Seagart

e.a. (2002) vinden in hun onderzoek in New York aanwijzingen dat betrokkenheid 

bij buurtorganisaties een positief effect heeft. Zij vergeleken 487 appartementen-

gebouwen om te onderzoeken in hoeverre sociaal kapitaal bijdraagt aan het tegen-

gaan van criminaliteit. Uit hun onderzoek bleek dat de criminaliteit in gebouwen

waar veel mensen participeren in een bewonersorganisatie veel lager is dan in

andere gebouwen. Verder is de criminaliteit lager wanneer mensen het idee hebben

dat de meeste bewoners zich houden aan sociale codes (zoals schoonmaken of

elkaar helpen als het nodig is). Hoeveel mensen een formele functie bekleden (zoals

bestuurslid of vertegenwoordiger bij een vergadering) doet er veel minder toe en

zeker niet in buurten met veel criminaliteit. Blijkbaar zijn deze formele functies niet

effectief als er weinig mensen zijn die lid willen worden van de huurdersvereniging.

Wat verder opviel is dat gebouwen waar mensen sociale evenementen organiseren

of wel eens iets doen voor hun buren niet beter scoren als het gaat om de veilig-

heid. Al met al is dus niet van belang of mensen intensief met elkaar omgaan voor

de preventie van criminaliteit, maar wel dat men betrokken is in een huurders- of

bewonersorganisatie. Deze betrokkenheid kan overigens sterk worden beïnvloed

door de eigendomsstructuur. Hoe meer de bewoners zeggenschap hebben over de

woning en het appartementengebouw, hoe sterker het sociale kapitaal. 
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Appartementencomplexen die in het coöperatieve bezit zijn van de bewoners 

scoren dan ook veel beter op dit punt dan complexen die in handen zijn van de

gemeentelijke overheid of een particuliere eigenaar.

Voor Nederland vinden Maas-de Waal & Wittebrood (2002) ook dat een sterke

sociale cohesie een zelfstandig positief effect heeft op de veiligheid. Een sterkere

sociale cohesie (in hun onderzoek gedefinieerd als buurten met een hoger aandeel

bewoners dat de sociale relaties in de buurt als van goede kwaliteit beoordeelt),

gaat zowel samen met een lager slachtofferrisico als met een geringere

onveiligheidsbeleving.

Naast sociale contacten tussen buurtbewoners onderling, kunnen buurtbewoners 

ook contacten opbouwen met bestuurlijke organen, instellingen en organisaties. Hoe

deze contacten tot stand komen en in hoeverre bewoners hier behoefte aan hebben

zal in hoofdstuk 5 moeten blijken. Over het algemeen mag worden aangenomen 

dat van beide kanten geen of weinig contacten zullen bestaan, zolang één of beide

partijen hier geen belang bij heeft. Pas wanneer men elkaar nodig heeft zal men

elkaar opzoeken.

2.2.5  Buurtbinding

De bewoners die het sterkst gericht zijn op de eigen buurt, worden gekenmerkt door

een lage opleiding, laag inkomen, hoge leeftijd of het hebben van jonge kinderen

(Van Beckhoven & Van Kempen 2002). Een sterke buurtbinding zal vaak samengaan

met een sterke sociale cohesie volgens één van de andere dimensies. Desondanks

kunnen deze drie componenten ook betrekkelijk los van elkaar staan. Het is bijvoor-

beeld heel goed mogelijk dat mensen zich sterk identificeren met de buurt of de

mensen in de buurt zonder veel contact met de buurtgenoten te hebben (Van der

Horst e.a. 2001; Van Beckhoven & Van Kempen 2002). 

Van der Land (2003), maakt een onderscheid tussen drie aspecten van binding:

1 sociaal

2 ruimtelijk en

3 mentaal.

Bij het sociale aspect gaat het om sociale interacties en de manier waarop

individuen die ervaren. Dat sluit dus sterk aan bij de eerste component van sociale

cohesie (sociale netwerken), zoals die in paragraaf 2.2.4 aan de orde is gekomen.

Ruimtelijke binding staat voor identificatie die men heeft met de gebouwde om-

geving. Betrokkenheid is het mentale aspect van bindingen en daarbij gaat het om

het emotionele gevoel van verbondenheid van mensen of plekken. In de praktijk

hangen deze aspecten van binding sterk met elkaar samen.

Woonduur is bijvoorbeeld een belangrijke indicator voor elk van de drie aspecten

van bindingen. Buys e.a. (1997, p.27) stellen in dit verband:

”Als mensen ergens lang wonen is hun betrokkenheid groter, maar andersom zullen

mensen die zich bij hun buurt betrokken voelen ook niet zo snel vertrekken”. 

Er is, met andere woorden, sprake van een wederzijdse beïnvloeding tussen

woonduur en buurtbinding. Volgens Buys & Van Grinsven (1999, p.14) is naast 

de woonduur, ook het vertrouwen van de bewoners in de overheid en de lokale

instanties van belang voor de buurtbinding:

”Soms wachten bewoners niet op een sociaal plan en vertrekken zodra bekend 

wordt dat gesloopt gaat worden. In de Wulvenhorstlaan (Hoograven, Utrecht) is 

de betrokkenheid van de bewoners sinds het definitief worden van de sloopplannen

tot het nulpunt gedaald”.

Ook uit andere publicaties blijkt dat het vertrouwen van de bewoners en een goede

communicatie van wezenlijk belang zijn voor de betrokkenheid van bewoners en de
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binding die zij met de buurt hebben (zie bijvoorbeeld Chanan 1999; Conway 1998;

Fokkema & Krebber 1999). Wanneer bewoners met een dergelijke situatie te maken

krijgen, hebben zij volgens Hirschman (1970)5 drie opties om hierop te reageren:

1 ’voice’

2 ’loyalty’

3 ’exit’.

Bij de eerste optie (’voice’) gaat het erom dat bewoners zich organiseren om hun

stem te laten horen. Wanneer bewoners de veranderingen ondergaan en als het

ware accepteren, kan gesproken worden van ’loyalty’. De ’exit’-optie past binnen de

opvatting van de buurt als een ’community of limited liability’. Deze term is ontleend

aan Janowitz (1967, p.211), die stelt:

”The individual, responding to the general cultural norms, is likely to demand more

from his community than he will invest. But more significantly, his relation to the

community is such – his investment is such – that when the community fails to

serve his needs, he will redraw”.

2.2.6  Schaduwkanten van sociale cohesie
In de literatuur over sociale contacten en sociale netwerken wordt onderscheid

gemaakt tussen ’bonding capital’ en ’bridging capital’. Bij ’bonding capital’ gaat het

over sterke bindingen tussen mensen, die weinig nieuwe informatie opleveren. Deze

bindingen zijn sterk binnen een bepaalde groep, maar kunnen leiden tot sociale

fragmentatie in de wijdere samenleving. Bij ’bridging capital’ gaat het juist om

zwakke bindingen, maar wel om relaties die informatie opleveren over de wijdere

wereld, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van banen (Granovetter 1973). 

Binnen probleembuurten komt dan een fundamenteel dilemma om de hoek kijken.

Een sterke binding binnen een bepaalde groep kan positief zijn vanuit het gezichts-

punt van het individu, maar tegelijkertijd kan een dergelijke band ertoe leiden dat

de banden met de rest van de stedelijke samenleving worden verzwakt (Healey

1997). Zo kan men deel uitmaken van een groep werklozen die dag in dag uit 

met elkaar praten over de uitzichtloosheid van het bestaan, maar daardoor geen

contacten meer onderhouden met mensen die wel werken en daardoor bijvoorbeeld

informatie over potentiële banen niet verkrijgen (Morris 1993). Door versterkte

sociale cohesie binnen buurten kan er derhalve een situatie ontstaan dat individuen

relevante contacten met anderen gaan missen, dat een buurt gaat bestaan uit

groepen die niets met elkaar te maken hebben en ieder hun eigen leven leiden

(geen gemeenschappelijke waarden en normen, geen onderlinge contacten) (Lewis

1966). Binnen een stad kunnen buurten volgens Kearns & Forrest (2000, p.1013)

ook steeds meer op zichzelf gaan staan:

”A city can consist of socially cohesive but increasingly divided neighbourhoods. 

The stronger the ties which bind local communities, the greater may be the social,

racial or religious conflict between them. The point is that social cohesion at

neighbourhood level is by no means unambiguously a good thing”.

2.3  ’Urban governance’
Van de term ’urban governance’ bestaat eigenlijk geen goede Nederlandse vertaling.

Uit de letterlijke vertaling van de term, ’stedelijk beleid’, is het verschil tussen het

beleid zoals het ’vroeger’ was en het stedelijk beleid nieuwe stijl niet op te maken.

Het is daarom zaak om naar de veranderingen te kijken, die aan deze nieuwe

invulling van het beleid ten grondslag liggen. Daarna zullen we een aantal ken-

merken van het nieuwe beleid geven om aan te geven in welk opzicht dit beleid

verschilt van het voormalige stedelijke beleid. De nadruk ligt hierbij op het beleid

inzake stedelijke herstructurering.
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2.3.1  Wat is ’urban governance’?
Andersen & Van Kempen (2001) schrijven de herkomst van ’urban governance’ toe

aan het ontstaan van sociaal gefragmenteerde steden. Zij halen een aantal studies

aan, waaruit blijkt dat steden steeds meer uiteenvallen in ’losse’ gebieden (zie bij-

voorbeeld: Castells & Mollenkopf 1991; Fainstein e.a. 1992; O’Loughlin & Friedrichs

1996; Musterd & Ostendorf 1998; Van Kempen & Özüekren 1998; Marcuse & Van

Kempen 2000). Enerzijds gaat het hier om gebieden die worden bevolkt door de

’included’, de huishoudens die wel aansluiting hebben weten te vinden bij de sociale

en maatschappelijke veranderingen, anderzijds gaat het om de gebieden die worden

bewoond door de ’excluded’, de huishoudens die om welke reden dan ook de boot

gemist hebben, zoals bijvoorbeeld langdurig werklozen of jongeren met een niet-

afgemaakte opleiding. Door deze fragmentatie van de stad is het besef gegroeid dat

een algemeen, sectoraal georiënteerd beleid niet langer het politieke antwoord kan

bieden op de problemen die met de segregatie van deze verschillende groepen

burgers gemoeid zijn. Een meer gebiedsgerichte aanpak, waarbij bovendien meer 

in samenspraak met de directe belanghebbenden - namelijk de burger zelf -

gebeurt, kan gezien worden als de nieuwe politieke tegenhanger van het 

traditionele beleid.

’Urban governance’ wordt ook wel gezien als een antwoord op de toenemende eisen

die worden gesteld aan het beleid. Steden moeten meer en meer taken vervullen.

Ze moeten competitief zijn, meedoen in de (wereld)economie, sterk zijn in het

economische krachtenveld, maar tegelijkertijd zorgen voor het welzijn van de

bevolking van een steeds sterker gediversifieerde stad. Daarnaast zijn er vaak ook

nog allerlei eisen met betrekking tot duurzame ontwikkeling en milieu. Dit alles bij

elkaar vereist nogal wat menskracht, kennis en competenties. Het inschakelen van

private partijen en bijvoorbeeld bewoners vergroot de slagvaardigheid van een stad

aanzienlijk (Friedrichs 2001).

Andersen & Van Kempen (2003) onderscheiden vijf veranderingen waardoor ’urban

governance’ wordt gekenmerkt:

1 een overgang van het primaat van de overheid naar verschillende vormen van

’urban governance’, waarin andere groepen dan de overheid steeds belangrijker

worden

2 een focus op ’empowerment’ van stadsbewoners en buurten

3 een overgang van algemeen naar gebiedsgericht beleid

4 een overgang van sectoraal naar integraal beleid

5 een toename van convenanten.

Deze veranderingen zullen in de volgende paragrafen kort worden toegelicht.

2.3.2  Van ’government’ naar ’governance’
Dit aspect is zojuist al enigszins aan de orde geweest. De overgang van 

’government’ naar ’governance’ is het gevolg van verschillende processen zoals

decentralisatie, deconcentratie en de privatisering van allerlei voormalige overheids-

instanties. Daarmee verschuiven ook taken en verantwoordelijkheden. Ook in

Nederland is sprake van een terugtredende overheid. Het Grotestedenbeleid is een

goed voorbeeld van deze ontwikkeling: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties (BZK) stelt geld beschikbaar voor de herstructurering van stede-

lijke gebieden, maar laat de uitvoering daarvan over aan de betreffende gemeenten.

Deze leggen op hun beurt weer verantwoording af aan het Rijk. De besteding 

van deze gelden wordt vastgelegd in een convenant, dat door beide partijen 

wordt ondertekend. Op de toename van convenanten zal later nog worden terug-

komen. 

Ook op het schaalniveau van de gemeente is deze verschuiving van taken en

verantwoordelijkheden zichtbaar. Een voorbeeld hiervan is het wijkgericht werken,

zoals dat in Utrecht enkele jaren geleden is ingevoerd. Hier zal in hoofdstuk 4 nader

op in worden gegaan.
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2.3.3  ’Empowerment’ van bewoners en buurten
Behalve een verschuiving naar lagere overheden, is er ook een verschuiving naar

een samenwerking tussen meerdere partijen zichtbaar: daar waar voorheen de

overheid de enige actor was, worden nu ook burgers en allerlei marktpartijen bij 

het besluitvormingsproces betrokken. 

”Eenvoudige inspraakavonden werken niet meer, burgers nemen geen genoegen 

met alleen uitleg, maar bepalen liever zelf wat er gebeurt. (…) Bestuurders zoeken

naar manieren om het eigen ambtenarenapparaat zo in te richten dat ze vooraf de

wensen en ideeën van bewoners kunnen inventariseren en hen bij het maken van

plannen kunnen betrekken. (…) Inwoners kunnen meedenken en soms meebeslissen

over gemeentebeleid. Vaak projectgebonden, en dus tijdelijk en lokaal, maar er zijn

ook permanente en door de gemeente overgenomen initiatieven” (Stokmans 2003,

p.47).

Fokkema & Krebber (1999, p.15) noemen een drietal redenen waarom burgers door

de overheid betrokken kunnen worden bij beleid:

1 draagvlak vergroten

2 betrokkenheid vergroten en

3 kwaliteit verhogen.

De verschillende manieren waarop burgers bij beleid kunnen worden betrokken,

worden goed weergegeven in de ladder van participatie van Arnstein (1969). 

Zij onderscheidt acht verschillende gradaties van participatie, variërend van

manipulation (non-participatie) tot citizen control (beslissen door de burgers).

Nelissen (1999, p.109) heeft deze acht fasen later gereduceerd tot vijf fasen6. 

Van onder naar boven zijn dat:

1 non-participatie

2 meeweten

3 meepraten/inspraak

4 meebeslissen en

5 beslissen door de burgers. 

Volgens Buys & Van Grinsven (1999, p.13) kunnen de bewoners daarbij op twee

manieren worden gezien: als belanghebbenden en als deskundigen. Deze twee

verschillende rollen blijken vaak gekoppeld te zijn aan de fase waarin een plan zich

bevindt. Fokkema & Krebber7 (1999, pp.10-12) onderscheiden bijvoorbeeld:

1 de formatiefase

2 de verkenningsfase

3 de visie- en planfase en

4 de uitvoeringsfase.

Over het algemeen zijn bewoners meer deskundig in de beginfasen van een

samenwerkingsverband en worden zij meer belanghebbend naarmate de uitvoe-

ringsfase in zicht komt, bijvoorbeeld wanneer zij moeten verhuizen en in aanmer-

king komen voor vervangende woonruimte en een verhuiskostenvergoeding (Buys &

Van Grinsven 1999).

In dit onderzoek zullen we ons richten op de vraag in welke fase bewoners bij

samenwerking worden betrokken, wat de redenen hiervoor (kunnen) zijn en op

welke manier bewoners erbij worden betrokken. Het gaat daarbij alleen om de

bewoners die wel participeren en / of meedoen, want diegenen die niet meedoen

zijn moeilijk te achterhalen. Niet alle buurtbewoners hebben namelijk de behoefte

om elkaar te leren kennen en dingen met elkaar te ondernemen. Gilroy & Williams

(1991, p.82) stellen: 

”Many tenants and neighbourhoods may not wish a greater involvement while others

may be seeking full empowerment and looking for self-help initiatives”. 
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Zij vervolgen hun betoog: 

”There is no blueprint for success. The only rule is that the local authority should

consider the needs of the community, whatever those needs might be”. 

Op de rol van de verschillende partijen in het proces van stedelijke herstructurering

zal in de hoofdstukken 4 en 5 dieper worden ingegaan.

2.3.4  Gebiedsgerichte aanpak
Een ander kenmerk van ’urban governance’ is de gebiedsgerichte aanpak. Vooral 

de mogelijkheid om meerdere problemen tegelijk aan te pakken is een belangrijke

reden om het beleid op een specifiek gebied af te stemmen. Daarnaast zijn de

resultaten van de aanpak vaak snel zichtbaar, waardoor het een geliefd instrument 

is bij politici. Een derde argument voor deze aanpak is dat het meer mogelijkheden

biedt om samenwerkingsverbanden aan te gaan met de lokale betrokkenen, markt-

partijen en allerlei instanties en organisaties (Andersen & Van Kempen 2003)8. Een

voorbeeld van deze gebiedsgerichte aanpak is het Nederlandse Grotestedenbeleid

(GSB). Binnen dit beleid kiezen steden zelf hun aandachtsgebieden. De Boer (2001,

p.29) meent dat de gebiedsgerichte aanpak, zoals die is ontstaan in de jaren ’90,

vooral voortkomt uit ”de angst voor een maatschappelijke tweedeling”, die groten-

deels langs etnische lijnen plaatsvindt. Verder noemt de auteur deregulering en

decentralisatie als belangrijke redenen voor een wijkgerichte aanpak. Op lokaal

niveau is er nog een aantal andere redenen aan te wijzen voor een hernieuwde

belangstelling voor het wijkgericht werken. De Boer (2001) noemt onder andere 

een nieuwe legitimatie voor lokaal beleid (voortkomend uit een zeer lage opkomst

bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1990 waardoor het draagvlak voor de lokale

politiek ter discussie kwam) en het groeiend besef dat de actieve inzet van 

bewoners nodig is. Deze laatste argumenten komen overeen met de eerder

genoemde motieven van Fokkema & Krebber (1999): draagvlak vergroten,

betrokkenheid vergroten en kwaliteit verhogen.

2.3.5  Van sectoraal naar integraal beleid
Eén van de meest kenmerkende veranderingen van het stedelijke beleid van de

afgelopen decennia, is een meer integrale benadering (zie bijvoorbeeld: Dekker 

e.a. 2002). Het Grotestedenbeleid is onder andere ontwikkeld om meer samenhang

tussen fysieke en sociale ingrepen in herstructureringsgebieden te realiseren. 

Sociale thema’s als scholing, veiligheid en leefbaarheid kunnen bijna niet meer los

worden gezien van fysieke ingrepen als sloop, nieuwbouw of de (her)inrichting 

van de openbare ruimte in een wijk. Voor deze meer integrale benadering zijn 

twee belangrijke redenen aan te wijzen. Ten eerste heeft dit te maken met de

verschillende overheidssectoren die zich met een buurt of wijk bezighouden. Vaak

weet men niet van elkaar waar men mee bezig is. Een meer integrale aanpak zorgt

ervoor dat de afzonderlijke programma’s beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Hetzelfde geldt voor de verschillende gemeentelijke diensten die in een wijk actief

zijn. Zo kan bijvoorbeeld het vernieuwen van de riolering worden gecombineerd met

het herinrichten van de openbare ruimte. Hiermee wordt voorkomen dat een straat

meerdere keren achter elkaar wordt opgebroken en bijvoorbeeld winkels tijdenlang

slecht bereikbaar zijn. Omdat in veel naoorlogse wijken het onderscheid tussen

publieke en private ruimte vaak onduidelijk is, is het bijvoorbeeld ook belangrijk dat

de gemeente en de woningcorporaties samen een plan opstellen voor het onderhoud

van de buitenruimte.

Naast een sectorale achtergrond, is er ook een inhoudelijke achtergrond voor

integraal beleid. Omdat alles met alles samenhangt, is het zaak om ook naar 

de effecten van een bepaald project of programma te kijken. Op deze manier 

kan worden voorkomen dat de herstructurering van de wijk zich alleen als 
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kortetermijnoplossing manifesteert. Een woningcorporatie kan tegenwoordig 

niet zomaar een flat slopen, zonder ook te kijken naar de gevolgen voor de sociale

structuur in een wijk of het effect op de sociale veiligheid in het gebied.

2.3.6  Convenanten
Bij een gebiedsgerichte en integrale aanpak is de samenwerking met meerdere

partijen bijna onvermijdelijk. Om de uitvoering van het beleid zo goed mogelijk te

kunnen bewerkstelligen moeten er door de betrokken partijen duidelijke afspraken

worden gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden. In de meeste gevallen

betekent dit dat de overheid (mede)financierder is van een programma of project en

dat anderen, al dan niet gezamenlijk, belast zijn met de uitvoering ervan.

Bij het Grotestedenbeleid, maar ook bij programma’s als Onze Buurt Aan Zet (zie

hoofdstuk 4) wordt gewerkt met het systeem van de zogeheten cofinanciering: de

overheid stelt alleen geld beschikbaar wanneer de ontvangende partij zelf de helft

bijdraagt en bovendien kan aantonen de besteding van het geld binnen de gestelde

rijksdoelstellingen dat past. Deze overeenkomst wordt ook wel een convenant

genoemd. Bij het Grotestedenbeleid gaat het om een convenant tussen de 30 

grote steden en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

de zogeheten meerjarenontwikkelingsplannen. Een groot voordeel van deze manier

van financieren is dat elke stad het geld in kan zetten daar waar dat het meest

nodig is. In de ene stad kan dit bijvoorbeeld betekenen dat er veel geld voor

scholing wordt uitgetrokken, terwijl in de andere stad het (her)inrichten van de

openbare ruimte meer prioriteit krijgt. Daarnaast biedt deze aanpak burgers en

lokale instanties de mogelijkheid om voorstellen in te dienen om in aanmerking te

komen voor verschillende budgetten. Hierdoor worden zij meer betrokken bij de

activiteiten in de wijk. Indirect zou dit ook kunnen leiden tot meer sociale cohesie in

de wijk. In hoofdstuk 5 zal hier nader op in worden gegaan.

Een groot nadeel van convenanten is dat de toetsing van alle voorstellen, het

controleren van de uitgaven aan doelstellingen en het verdelen van de taken en

verantwoordelijkheden een enorme administratieve rompslomp met zich meebrengt,

waardoor het maar de vraag is of dit een efficiëntere manier van werken is:

accountmanagers, programmamanagers en wijkmanagers houden zich allen in 

meer of mindere mate bezig met het controleren en verdelen van de inkomsten 

en uitgaven.

2.4  De relatie tussen sociale cohesie, ’urban governance’ en
stedelijke herstructurering
Een belangrijk kenmerk en tevens belangrijke doelstelling van ’urban governance’ is

dus de participatie van bewoners en andere partijen. De manier waarop bewoners

kunnen worden betrokken bij het opstellen en implementeren van het beleid hangt

echter in belangrijke mate af van de bestaande sociale structuren in een wijk.

Participatie van bewoners is vaak moeilijk te bewerkstelligen wanneer zij elkaar 

niet kennen (Dekker & Van Kempen, 2003). Purdue (2001) ziet daarbij een

belangrijke rol weggelegd voor maatschappelijke organisaties. Zij kunnen bijeen-

komsten organiseren, waardoor en waarbij bewoners elkaar leren kennen en 

een sociaal netwerk kunnen vormen. Sleutelpersonen zijn volgens de auteur vaak

erg belangrijk bij het vormen van een netwerk in de buurt. Zij moeten ervoor

zorgen dat de individuele leden van een groep elkaar vertrouwen en dat zij daar-

naast vertrouwen hebben in de andere partijen waarmee zij om de tafel zitten. 

In eerdere paragrafen kwam naar voren dat sociale netwerken met name ontstaan

wanneer de gezamenlijke belangen van bewoners in het geding komen. In dat

opzicht biedt het proces van herstructurering een unieke kans: de vaak ingrijpende

plannen gaan namelijk alle bewoners aan. Franken (aangehaald in Sprinkhuizen

2001) merkt hierover op:
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”Herstructurering kun je gebruiken als nieuw cement tussen bewoners. Het daagt

bewoners uit om zich weer verantwoordelijk te gaan voelen voor hun buurt en het

proces van verbetering”.

Ook vanuit de overheid wordt veel belang gehecht aan de inbreng van bewoners. 

De Nota Stedelijke Vernieuwing (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer 1997, p.78) stelt:

”Gemeenten zullen hierbij als regisseurs het proces op gang moeten brengen en

begeleiden en daarbij aandacht moeten schenken aan de wensen en belangen van

de bewoners en bedrijven”.

Sprinkhuizen (2001) merkt op dat zich hierbij een groot dilemma aandient, omdat er

met de versterking van het woon- en leefklimaat een wijk wordt geschapen met het

oog op de toekomstige bewoners. Dit in tegenstelling tot het adagium van ’Bouwen

voor de Buurt’ ten tijde van de stadsvernieuwing toen het vooral om de zittende

bewoners ging. Holt-Jensen (2000) stelt dat het voor de sociale samenhang in de

buurt beter is om mensen de mogelijkheid te bieden om binnen hun buurt te

verhuizen. Dat vereist dat de herstructurering stapsgewijs wordt doorgevoerd en

niet in één klap.

In paragraaf 2.3 kwam een drietal redenen aan de orde waarom de overheid burgers

wil betrekken bij beleid: draagvlak vergroten, betrokkenheid vergroten en kwaliteit

verhogen. Bij de eerste reden gaat het om een legitimatie van de plannen, terwijl bij

de derde reden het uitgangspunt is dat de inbreng van burgers ook de kwaliteit van

de plannen vergroot. Zij zijn immers de ’buurtdeskundigen’. Bij de tweede reden is

de bewonersparticipatie een doel op zich. Uit de genoemde motieven kunnen drie

modellen worden afgeleid (Sprinkhuizen 2001, p.97):

1 Het inspraakmodel, dat gericht is op het beschermen van individuele burgers als

de plannen hun belangen schaden. Dit model is volgens Sprinkhuizen (2001)

randwoorwaardelijk om het vertrouwen van bewoners in de institutionele partners

te behouden. Zoals we in paragraaf 2.2. hebben kunnen zien is dit vertrouwen

van groot belang voor de betrokkenheid en de binding met de buurt.

2 Participatiemodel: de reguliere overlegorganen (bewonerscommissies, wijkraden)

worden benut om in een zo vroeg mogelijk stadium te overleggen over de

toekomst van het model. Bewoners worden in dit model veelal ondersteund 

door het opbouwwerk om partij te kunnen bieden tegenover de gemeente en 

de corporaties. Een knelpunt hierbij is de representativiteit van de bewoners-

organisaties (Dekker & Van Kempen, 2003).

3 Discussiemodel: hierbij worden bewoners ad hoc betrokken bij het her-

structureringsproces. Dat wordt gedaan via laagdrempelige activiteiten, 

zoals panelbijeenkomsten, tentoonstellingen en wijkfeesten.

Deze laatste twee modellen leveren niet alleen een bijdrage aan de

herstructureringsplannen voor de buurt, maar bouwen ook aan horizontale en

verticale sociale cohesie. In dit verband is Hoogvliet een positief voorbeeld: in 

deze Rotterdamse deelgemeente hebben de bewoners niet alleen de garantie dat 

ze tijdens de transformatie in de wijk kunnen blijven wonen, maar hebben ze ook

een grote mate van zeggenschap in de plannen gehad. Kromwijk e.a. (2003, p.49)

concluderen:

”Bewoners weten deze intensieve zeggenschap te waarderen en in te vullen. 

Het levert voorbeelden op van herstelde of vernieuwde sociale samenhang en

’empowerment’: buurtbewoners die meer kunnen en meer ondernemen dan

voorheen. Maar ook nieuwe buurten, waarvan de bewoners zich onmiddellijk de

feitelijke of morele eigenaar voelen”.
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Door de inbreng van de bewoners in het proces van stedelijke herstructurering kan

de onderlinge betrokkenheid en de binding met de buurt dus worden versterkt. Dit

kan bijvoorbeeld door de betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt te vergroten,

door de sociale participatie te bevorderen en door gelijkgerichte opvattingen te

creëren over de problemen die in de wijk spelen (de drie dimensies die in paragraaf

2.2.2 werden genoemd). Dekker & Van Kempen (2003) voegen er aan toe dat het

creëren van een gemeenschappelijke set van waarden en normen (de eerste

dimensie van sociale cohesie) ook kan worden versterkt door het vergroten van 

het verantwoordelijkheidsgevoel voor de wijk. Dat kan worden gestimuleerd door 

de inbreng van de bewoners in de vormgeving van de publieke ruimte, maar ook

bewoners aan te stellen als huismeester of conciërge.

In dit onderzoek zal gekeken worden in hoeverre ’urban governance’, met name de

aanpak van het Grotestedenbeleid en het lokale beleid, van invloed is op de sociale

cohesie in Nieuw-Hoograven en Bouwlust. In het volgende hoofdstuk zal een

beschrijving van Nieuw-Hoograven worden gegeven, gevolgd door een overzicht van

het beleid dat in deze wijk wordt gevoerd (hoofdstuk 4) en de invloed van het

beleidsproces op de sociale cohesie in deze wijk (hoofdstuk 5). In de hoofdstukken 6

t/m 8 zal hetzelfde nog eens worden gedaan, maar dan voor de wijk Bouwlust in

Den Haag. Hoofdstuk 9 tenslotte behandelt de belangrijkste conclusies naar aanlei-

ding van de eerdere hoofdstukken.
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2) Komter e.a. (2000) wijzen er op dat sociale cohesie in dit opzicht de vrijwel synonieme term ’sociale solidariteit’

heeft verdrongen in de beleidsliteratuur. • 3) Deze benadering wordt door Uyterlinde (1999, p.35) ook wel de

’crisisperceptie’ genoemd. • 4) Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling uit 1985. • 

5) Hirschman legt deze drie opties uit aan de hand van een bedrijf dat een bepaald product aanbiedt, waarvan

plotseling de kwaliteit achteruitgaat. Consumenten kunnen het product dan niet meer kopen, het bedrijf laten weten 

dat de kwaliteit in hun ogen is verslechterd of zij kunnen de veranderingen gewoon ondergaan, deels omdat zij geen

problemen hebben met de veranderingen. • 6) Zie ook: Nelissen (1980). • 7) Deze vier fasen worden ook onder-

scheiden in Vis & Van Arum (2003), p.13. • 8) Natuurlijk kent de gebiedsgerichte aanpak ook een aantal nadelen.

Echter, deze nadelen zullen waarschijnlijk geen (directe) aanleiding hebben gevormd tot omvorming van het beleid. 

Het lijkt ons daarom niet nodig deze hier te noemen.
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3 Nieuw-Hoograven: een korte
beschrijving van het onderzoeksgebied

3.1  Inleiding
De beschrijving9 van Nieuw-Hoograven in dit hoofdstuk dient om een beeld te

verkrijgen van de context waarin het onderzoek plaatsvindt. Het hoofdstuk geeft een

korte geschiedenis van het gebied (paragraaf 3.2), gaat in op de fysieke structuur

(paragraaf 3.3) en geeft een beeld van de demografische ontwikkelingen in de buurt

(paragraaf 3.4). Afgesloten wordt met een korte conclusie. Met deze informatie in

het achterhoofd zal het gemakkelijker zijn om de empirische onderzoeksresultaten

later in dit hoofdstuk te interpreteren.

3.2  Hoograven/Tolsteeg in Utrecht
De wijk Hoograven/Tolsteeg gelegen in het zuiden van Utrecht bestaat, zoals de

naam aangeeft, uit twee delen. Binnen deze tweedeling Hoograven en Tolsteeg

worden ook weer scheidingen aangebracht (zie figuur 3.1). Hoograven maakte tot

1954 deel uit van de vroegere gemeente Jutphaas. Dit oudste deel van de wijk

bestaat voor een groot deel uit vooroorlogse, relatief kleine, eengezinshuizen. Ook

Tolsteeg lag oorspronkelijk buiten de Utrechtse gemeentegrens. Het tekort aan

woningen na de Tweede Wereldoorlog en de annexatie van het gebied Hoograven

door de stad Utrecht leidden bij de zuidoostelijke gebiedsuitbreiding in 1954 tot 

de bouw van een grote, nieuwe woonwijk. Hierbij werd het totale zuidelijke deel 

van Utrecht ingedeeld in de buurten Oud-Hoograven, Nieuw-Hoograven,

Bokkenbuurt en Tolsteeg. Nieuw-Hoograven werd de eerste uitbreidingswijk van 

de stad Utrecht (Kleinhans & Kruythoff 2002). Deze buurt heeft zich ontwikkeld 

in de tijdgeest van de jaren vijftig: veel portiekflats van vier etages, veel 

openbaar groen en een rustige uitstraling (Gemeente Utrecht 2003e). Ook in 

de jaren zestig werd doorgegaan met de bouw van gestapelde meergezinswoningen

(zie ook figuur 3.3).

3.3  De fysieke structuur van Nieuw-Hoograven
De vooroorlogse woonstructuur met voornamelijk eengezinshuizen, langgerekte

straten en privé-tuinen in Oud-Hoograven (in totaal 1850 woningen) contrasteerde

sterk met het op efficiëntie gerichte en rigide stratenpatroon van Nieuw-Hoograven.

Meer dan 60 procent van de woningvoorraad in deze nieuwe buurt bestond uit

gestapelde meergezinswoningen waardoor de buurt een ’gestempeld’ karakter 
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Figuur 3.1  Lokatie van de wijk

Hoograven/Tolsteeg binnen Utrecht 

(A) en van Nieuw-Hoograven binnen

de wijk (B)
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kreeg. Deze stempels, onder andere door architect Rietveld ontworpen, hadden een

zekere beslotenheid. Iedere wooneenheid had een semi-publieke tuin en er was 

veel openbaar water en groen aanwezig (Projectgroep Hoograven/Tolsteeg 1990).

Ook was 87 procent van de woningen in handen van woningcorporaties, terwijl Oud-

Hoograven vooral eigenaar-bewoners kende. Jonge, autochtone gezinnen trokken

naar de voor deze tijd ruim opgezette woningen. De ruime woningen, met gemid-

deld vier kamers, waren zeer aantrekkelijk voor huishoudens die te kampen hadden

met het woningtekort (Van Kempen 1999). Alleen het zuidelijkste deel van Nieuw-

Hoograven had een andere opzet. Door de zachte veengrond was de bouw van 

grote gestapelde meergezinshuizen niet mogelijk. Hier zijn vooral kleine eengezins-

woningen gebouwd (Projectgroep Hoograven/Tolsteeg 1990).

In Hoograven/Tolsteeg werden niet alleen woningen gebouwd. Ook winkel-

voorzieningen vonden hun plaats in de wijk. Winkels werden geconcentreerd in 

twee relatief grote centra, namelijk ’t Goylaan in het zuiden en het Smaragdplein 

in het noorden. Met de combinatie van een buurtcentrum, een gemeentelijke

bibliotheek en een postkantoor kende het Smaragdplein tegelijkertijd ook een 

sociale functie. Scholen en andere buurtcentra werden verspreid over de hele buurt

(Houben e.a. 1983). Tevens werden er verspreid over de buurt ook enkele kleinere

winkelcentra gerealiseerd. In de jaren tachtig kwamen met name deze buurt-

winkelcentra in de problemen, vooral als gevolg van de daling van het gemiddeld

inkomen van de instromende huishoudens met een beperkt budget. Het draagvlak

voor winkelvoorzieningen nam af. Daarnaast hadden vooral de winkels rond 

’t Goylaan last van een groeiende onaantrekkelijkheid (zie figuur 3.2). De vier-

baansweg die het winkelcentrum doorkruist heeft geleid tot gevaarlijke verkeers-

situaties, geluidsoverlast en luchtvervuiling (Aalbers e.a. 2003).

In de afgelopen vier decennia is de fysieke structuur van Nieuw-Hoograven niet erg

veranderd. Er is sprake van een duidelijk overwicht van flats en van woningen in de

sociale huursector (tabel 3.1)
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Figuur 3.2  Winkelcentrum ’t Goylaan

(foto: Erik van Marissing, 2004)
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Tabel 3.1 Ontwikkeling van de woningvoorraad in Nieuw-Hoograven in 1965, 1986, 1996 en 2002 (in %)

1965 1986 1996 2002

Woningen in meergezinswon. 78 78 77 79

Eengezinshuizen 23 23 23 21

Eigenaar-bewoners 3 3 4 6

Sociale huurwoningen 84 84 85 85

Totaal aantal woningen 2251 2250 2424 2595

Bron: Houben e.a. 1983; Pol 1988; Gemeente Utrecht 2002b; 2002c, Aalbers e.a. 2003

Veel van de woningen in Nieuw-Hoograven hebben vier kamers. Bij de oplevering

enkele decennia geleden was dit aantal voor vele gezinnen een enorme verbetering

ten opzichte van de situatie waarin zij zaten. Zoals eigenlijk in iedere stad, woonden

de gezinnen die toentertijd in de naoorlogse huurwoningvoorraad terecht kwamen

voornamelijk in oudere wijken en kleinere woningen in de stad. Een ander deel 

van de nieuwe bewoners kwam direct uit het ouderlijk huis in de nieuwe, vroeg-

naoorlogse wijk te wonen, soms na eerst een tijd te hebben ingewoond bij de

ouders of grootouders. In die tijd werd de stap naar een dergelijke woning dus in

het algemeen gezien als een belangrijke stap in de wooncarrière.

Op dit moment staan wijken als Nieuw-Hoograven veel minder goed bekend (zie

bijvoorbeeld: Haighton 2004). Voor een deel komt dat door de woontechnische

veroudering: het zijn weliswaar vier-kamerwoningen, maar de kamers worden nu

vaak te klein bevonden. Centrale verwarming ontbreekt meestal, er zijn vaak proble-

men met de warmte-isolatie en er zijn geen liften, wat met name een probleem is

voor de groeiende groep ouderen.

De huren in Nieuw-Hoograven liggen op een relatief laag niveau. Daar waar de

gemiddelde huur in Utrecht ongeveer €386,- per maand bedraagt, moet voor een

woning in Nieuw-Hoograven tussen de €250,- en €400,- worden betaald (Aalbers

e.a. 2003).

Leegstand komt er in Nieuw-Hoograven niet veel voor. Dat heeft ongetwijfeld voor

een belangrijk deel te maken met de druk op de Utrechtse woningmarkt, met name

ook op de sociale huurwoningvoorraad. Complexen die door de woningcorporaties

genomineerd zijn voor sloop worden tijdelijk gevuld met studenten. Dit zijn de

zogeheten ’plankwoningen’ (Venderbosch 2000)10.

Bij de oplevering van de wijk, en in vele jaren daarna, werd het groene karakter van

de wijk als een zeer attractief kenmerk gezien. Veel van de groene gebieden tussen

de flats werden gebruikt als speelplek voor de kinderen en vaak namen de bewoners

zelf het heft in handen om het groen te onderhouden. Op dit moment lijken echter

negatieve beelden de overhand te vormen (Gemeente Utrecht 1990b). Plantsoenen

en openbare tuinen zijn vervuild en hebben te lijden onder vandalisme en speel-

plekken voor kinderen zijn onaantrekkelijk geworden door vernielingen en honden-

poep. Zowel de gemeente als de bewoners nemen steeds minder initiatief om deze

gebieden te onderhouden (zie ook: Projectgroep Hoograven/Tolsteeg 1990).

De woonomgeving van Oud-Hoograven/Tolsteeg wordt in een wijkonderzoek door de

gemeente Utrecht als prettig ervaren. De buurt krijgt dan ook een 7,5 van de

bewoners, een, ten opzichte van het gemiddeld voor Utrecht als geheel, gunstige

score. De verzorging van de openbare ruimte is het belangrijkste probleem in de

buurt. Deze wordt duidelijk als onvoldoende ervaren. In Nieuw-Hoograven valt de

beoordeling van de buurt met een rapportcijfer van 5,9 veel ongunstiger uit. Het

grootste probleem in Nieuw-Hoograven is de veiligheid: bijna de helft van de

buurtbewoners voelt zich wel eens onveilig. Wat Nieuw-Hoograven met Tolsteeg en

Oud-Hoograven gemeen heeft is dat een fors aandeel (één vijfde) van de bewoners

de bevolkingssamenstelling als belangrijkste probleem ziet (tegenover tien procent

van de Utrechtse bevolking). Verder scoren zowel Nieuw-Hoograven als Tolsteeg

beneden het gemiddelde voor sociale cohesie11, terwijl Oud-Hoograven ook op dit

punt beter scoort dan het Utrechtse gemiddelde (Gemeente Utrecht 2002c).
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Zoals uit het vorige hoofdstuk naar voren kwam gaat een geringe sociale cohesie

vaak samen met een hoge verhuisdynamiek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat

de verhuismobiliteit in Oud-Hoograven onder het stedelijk gemiddelde ligt en in en

Tolsteeg en Nieuw-Hoograven daarboven. Nieuw-Hoograven is met name sinds de

jaren ’90 een doorgangswijk geworden. Mensen die het zich konden veroorloven

gingen op zoek naar een woning elders en er kwam ook een toenemend aantal

ouderen te overlijden. Leegkomende woningen werden opgevuld door allochtone

gezinnen en kleine huishoudens van zowel Nederlanders als allochtonen. Met name

veel van deze kleine gezinnen zullen de huidige woning als niet meer dan een

springplank zien, in afwachting van een betere woonsituatie. Het aandeel huis-

houdens dat te kennen heeft gegeven binnen afzienbare tijd te willen verhuizen is

dan ook met 32 procent bijna twee maal zo hoog als het stedelijke gemiddelde van

19 procent (Gemeente Utrecht 2002c).

3.4  Demografische ontwikkelingen
Sinds de oplevering van de nieuwbouw in de buurt in de jaren zestig, is er voor 

wat betreft de huishoudenssamenstelling wel het een en ander veranderd in Nieuw-

Hoograven. 

Tabel 3.2 Demografische kenmerken voor Nieuw-Hoograven in 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985,

1990, 1995 en 2002 (in %)

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2002

Alleenstaanden - - 8,5 10,3 - 43,0 49,5 52,4 60,5

Huishoudens met kinderen - - 24,0 25,4 - 36,2 - 33,2 26,8

Totaal aantal huishoudens - - 2701 2751 - 2834 2908 3062 3181

Ouder dan 65 jaar - 7,2 9,0 10,4 13,8 14,7 15,3 13,1 15,0

Jonger dan 29 jaar - 54,1 48,4 43,3 46,1 46,5 48,4 49,1 48,2

Niet-Nederlanders - - 0,9 1,4 5,1 16,5 27,0 52,2 55,9

Totaal aantal bewoners 7806 9515 8755 7856 6803 6336 6240 6231 5903

Bron: Gemeente Utrecht 1975, 1980, 1990a, 1996, 2002b; Aalbers e.a. 2003

- Geen gegevens beschikbaar

Uit tabel 3.2 komen de volgende relevante ontwikkelingen naar voren (zie ook:

Aalbers e.a. 2003):

– Een dalend aantal personen, gecombineerd met een groeiend aantal huishoudens.

De daling van het aantal personen heeft te maken met een landelijke trend van

huishoudensverdunning: in een woning wonen steeds minder mensen. Deels heeft

dat weer te maken met een dalend aantal kinderen per huishoudens, deels ook met

een groeiend aantal één- en tweepersoonshuishoudens.

– Ook in Nieuw-Hoograven is er sprake van een groeiend aantal alleenstaanden en 

een dalend aantal huishoudens met kinderen. Het groeiende aantal kleine huis-

houdens heeft deels te maken met een groeiend aantal jongeren dat er voor kiest

om eerst alleen of met een partner te gaan wonen, voordat men (eventueel) kiest

voor kinderen. Deels heeft de groei van kleine huishoudens ook te maken met de

groeiende groep ouderen: in dit soort huishoudens hebben de kinderen inmiddels

het huis verlaten. Overigens is het aandeel huishoudens met kinderen wel hoger 

dan in Utrecht als geheel (24%).

– Nieuw-Hoograven laat een proces van vergrijzing zien. Het aandeel 65-plussers is

met name gestegen tot en met 1990. De vergrijzing heeft niet zozeer te maken 

met de instroom van ouderen, maar met het ouder worden van de mensen die in

Hoograven zijn gebleven. Velen zijn al een lange tijd gelden in de wijk komen 

wonen en daar oud geworden.
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– Overduidelijk is de toename van het aantal niet-Nederlanders in de wijk. Minder 

dan de helft van de bevolking is Nederlands. Verreweg de grootste groep 

niet-Nederlanders zijn de Marokkanen, op afstand gevolgd door bewoners van

Turkse afkomst (zie tabel 3.3).

Tabel 3.3 Aandeel van de verschillende etnische bevolkingsgroepen in Nieuw-Hoograven en Utrecht in

1995 en 2002 (in %)

Nieuw-Hoograven Utrecht

1995 2002 1995 2002

Nederlands 47,2 44,1 72,4 69,5

Turks 8,2 6,8 4,1 4,5

Marokkaans 25,6 29,3 7,5 8,4

Surinaams 5,5 4,0 3,0 2,6

Antilliaans 1,1 1,4 0,8 0,8

Zuideuropees 1,9 1,2 1,8 1,4

Overig geïndustrialiseerd 5,0 4,3 7,0 6,9

Overig niet-geïndustrialiseerd 4,9 8,9 3,4 5,6

Bron: Gemeente Utrecht 1995 en 2002c

Tabel 3.3 laat zien dat het proces van herstructurering blijkbaar vooralsnog van 

een te bescheiden omvang is om drastische wijzigingen in de etnische bevolkings-

samenstelling van de wijk te veroorzaken. In Nieuw-Hoograven is het aandeel

Nederlanders de aflopen jaren wel gedaald tot een percentage van 44,1. Deze daling

verloopt parallel aan de stedelijke trend. Tegelijkertijd is het aandeel Marokkanen

met 3,7 procentpunten gestegen naar 29,3% van de totale Nieuw-Hoogravense

bevolking.

In Nieuw-Hoograven is er wel sprake van een sociaal-economische vooruitgang,

getuige de lichte daling van het aandeel lage inkomens en de stijging van het aantal

hoge inkomens (tabel 3.4)12.

Tabel 3.4 Bevolking naar inkomen en uitkeringsafhankelijkheid in Nieuw-Hoograven in 1995 en 

in 2001 (in %)

Nieuw-Hoograven Utrecht

1995 2001 1995 2001

Laag inkomen 47 45 43 38

Hoog inkomen 8 11 15 20

Niet-actieve inkomensontv. 37 31 25 18

Bron: Gemeente Utrecht 2002b

Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat de ontwikkeling nog wel achterblijft

ten opzichte van de positieve trend in Utrecht als geheel. Het gemiddeld huis-

houdensinkomen in Nieuw-Hoograven lag in 2001 daarom nog altijd 20 procent

onder het stedelijke cijfer: €15.500 per maand ten opzichte van €18.100 in de stad

als geheel (Gemeente Utrecht 2002c). De subwijk Hoograven/Tolsteeg staat op de

23e plaats van de 28 subwijken en de buurt Nieuw-Hoograven bezet de 75e plaats

van de 85 buurten13.

3.5  Samenvatting
Nieuw-Hoograven kent een groot aantal relatief goedkope huurwoningen in de

sociale sector en is voor een belangrijk deel opgebouwd uit woningen in meergezins-

huizen, de meeste in vier lagen. Er is veel openbaar groen, er zijn twee grotere

winkel- en voorzieningencentra en verspreid over de buurt is een aantal kleinere

centra te vinden. De bevolking werd oorspronkelijk gekenmerkt door Nederlandse

gezinnen, maar met name in het laatste decennium lijkt het Nederlandse gezin te
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wijken voor Turkse en Marokkaanse gezinnen enerzijds en kleinere huishoudens (één

of twee personen) uit verschillende groepen anderzijds. 

Hoewel veel bewoners relatief positief zijn over de wijk, is er ook duidelijk sprake

van toenemende problemen, onder andere met betrekking tot het onderhoud van de

openbare ruimte en de (woon)technische toestand van de woningen, bijvoorbeeld

als gevolg van veroudering van de woningen (zie ook: Hortulanus 1995). Bovendien

zijn er in Nieuw-Hoograven grote problemen op het gebied van de veiligheid: de

helft van de bewoners voelt zich onveilig. Gevoegd bij de hoge mobiliteit en verhuis-

geneigdheid duidt dat op een haperende sociale cohesie in de buurt.

Herstructureringsbeleid zou ertoe moeten leiden dat de positie van de wijk binnen

de Utrechtse woningmarkt verbetert en de sociale cohesie wordt versterkt. Dit beleid

staat in het volgende hoofdstuk centraal.
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Figuur 3.3  Sociale huurwoningen

aan de Wickenburglaan (foto: Erik

van Marissing, 2004)

9) Voor de beschrijving is grotendeels gebruik gemaakt van Aalbers e.a. (2003) en Bolt & Torrance (2005). • 

10) Woningen die leeg komen te staan, worden kamersgewijs opgevuld met studenten die op de wachtlijst van 

de Stichting Sociale Huisvesting Utrecht (SSHU) staan. Door deze aanpak kan leegstand van het slooppand worden

voorkomen. • 11) Men is gevraagd om een rapportcijfer voor sociale cohesie in de buurt te geven. Om een zo lastig 

te omschrijven begrip als sociale cohesie in één indicator te vangen levert niet echt een valide meting op. • 12) Voor

een exacte definitie van een ’hoog’ en een ’laag’ inkomen, zie Gemeente Utrecht, 2002b. • 13) Buurten waarvoor geen

gegevens beschikbaar waren, zoals bedrijventerreinen en het Universiteitsterrein ’De Uithof’ zijn niet meegerekend. 
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4 Beleid: inhoud en organisatie

4.1  Inleiding
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de verschillende niveaus waarop

het beleid inzake stedelijke herstructurering wordt uitgevoerd: landelijk, gemeente-

lijk en op wijkniveau. Dit hoofdstuk bevat de feitelijke gegevens over de wijk Utrecht

Zuid en in het bijzonder over Hoograven. Naast een korte toelichting bij het wijk-

gericht werken, zoals dat in Utrecht enkele jaren geleden is ingevoerd, zal vooral

gekeken worden naar de verschillende instellingen en organisaties die in Hoograven

dan wel Utrecht Zuid gevestigd zijn of ermee te maken hebben. Deze informatie is

van belang om de resultaten in het volgende hoofdstuk te kunnen begrijpen.

4.2  Landelijk beleid
Alvorens naar het gemeentelijk beleid te kijken, is het goed om even kort stil te

staan bij het Rijksbeleid, waar het Utrechtse stedelijke herstructureringsbeleid voor

een belangrijk deel bij aansluit. Het gaat daarbij met name om het Grotesteden-

beleid dat gecoördineerd wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties.

In 1994 werd het grotestedenbeleid (GSB) gelanceerd als antwoord op de vraag van

de vier grote steden (G4) om de problematiek in deze steden beter aan te pakken.

Inmiddels zijn er nog 26 steden bijgekomen (de G26; samen de G30) en zijn de

eerste twee perioden (GSB I en II) zo goed als afgerond. Momenteel wordt er

overlegd of er na 2004 ook een GSB III periode zal worden gestart.

Het beleid bestaat uit drie pijlers: ’Sociaal’, ’Fysiek’ en ’Economisch’. Een vierde 

pijler die er mogelijk bijkomt is ’Veiligheid’. Stedelijke herstructurering kan worden

gezien als de invulling van de fysieke pijler. Eén van de negen doelstellingen van 

het Grotestedenbeleid is ”duurzaam herstel van kwetsbare wijken”. Deze doelstelling

is sterk op Hoograven van toepassing. Ook ”het verbeteren van de (fysieke) 

leefomgeving/leefbaarheid” en het ”versterken van de sociale infrastructuur” zijn

doelstellingen waar deze wijk mee te maken heeft (Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties 2004).

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de gedeelde verantwoordelijkheid: niet

alleen de overheid, maar ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en de burger

moeten bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen. Het GSB vraagt de

locale overheid (de gemeente) daarom om partnerships aan te gaan met andere

partijen (’urban governance’) maar probeert daarnaast ook zo goed mogelijk in te

springen op initiatieven van bewoners of organisaties. In de volgende paragraaf 

zal worden toegelicht welke samenwerkingsverbanden de gemeente Utrecht is

aangegaan en hoe zij lokale initiatieven van burgers stimuleert.

4.3  Gemeentelijk beleid
Naast het stedelijke herstructureringsbeleid zijn er ook nog andere vormen van

beleid die van invloed zijn op Hoograven. In deze paragraaf zal gekeken worden 

hoe het beleid in de Gemeente Utrecht georganiseerd is. Het wijkgericht werken 

en de Wijkaanpak in Uitvoering zullen daarbij centraal staan. Ook zal er kort

aandacht worden gegeven aan de Wet Dualisering Gemeentebestuur en aan de 

door de gemeente gestelde doelen en de voorgestelde aanpak. Tenslotte zal het

zogeheten DUO-akkoord worden besproken.

>  Wijkgericht werken

De afgelopen jaren hebben veel gemeenten wijkgericht werken ingevoerd als

medicijn tegen een aantal kwalen, zoals de ’kloof’ tussen burger en bestuur en het
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gebrek aan coördinatie binnen de gemeente. Veel bewoners en bewonersgroepen

vonden dat de gemeente te traag, te star en te weinig samenhangend opereerde.

De gemeente had te weinig oog voor de vragen van burgers en ondernemers. Als

antwoord op deze problemen heeft de gemeente Utrecht het wijkgericht werken

ontwikkeld. Met de Wijkaanpak wil de gemeente Utrecht enerzijds inwoners meer

invloed geven op ontwikkelingen in hun wijk en anderzijds de zichtbaarheid en de

slagvaardigheid van de gemeente vergroten. Intensiever contact dus tussen

bewoners en gemeente, waarbij het volgens de gemeente niet gaat om woorden

maar om daden (Gemeente Utrecht 2004).

>  Doelen

Met de Wijkaanpak in Uitvoering streeft de gemeente de volgende doelen na

(Gemeente Utrecht 2004):

– de betrokkenheid van inwoners bij hun wijk vergroten door de wijkraad en 

wijkraadplegingen

– makkelijker bereikbaar zijn voor de inwoners van de tien Utrechtse wijken

– meer informatie krijgen over wat er leeft en speelt in de wijk

– beter inspelen op wensen, ideeën en signalen van inwoners en de activiteiten van 

de gemeente daar op afstemmen en

– het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur vergroten.

>  Aanpak

Voor de uitvoering van de Wijkaanpak zijn de volgende ’instrumenten’ beschikbaar:

de wijkraad, de wijkraadpleging, het wijkprogramma, de wijkwethouder, het wijk-

spreekuur en de raadscommissie voor de wijk (Gemeente Utrecht 2004).

– De wijkraad, die is samengesteld uit mensen die wonen of werken in de wijk, denkt

mee over ontwikkelingen in de wijk en adviseert hierover het gemeentebestuur. 

– De wijkraadpleging is het instrument, waarmee de wijkraad en het gemeentebestuur

vaststellen hoe wijkbewoners en ondernemers in de wijk over zaken denken.

– Het wijkprogramma is het overzicht van activiteiten en projecten die de gemeente in

een jaar uitvoert in de wijk. Bij het opstellen van het wijkprogramma spelen het

resultaat van de wijkraadpleging en het advies van de wijkraad een belangrijke rol.

– De wijkwethouder is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de wijk. Alle zeven

Utrechtse wethouders zijn wijkwethouder voor één of twee wijken. De wijk-

wethouder houdt regelmatig een wijkspreekuur, waar bewoners terecht kunnen met

vragen en ideeën.

– Tenslotte zijn er de raadscommissies voor de wijken. Elke wijk heeft zo’n commissie,

die is samengesteld uit leden van de verschillende Utrechtse politieke partijen. De

raadscommissie voor de wijk heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar fungeert als

de ’ogen en oren’ van de gemeenteraad in de wijken. Zo kunnen de raadsleden en

de politieke partijen zich op de hoogte stellen van wat er leeft in de wijk.

Het wijkgericht werken kent spelregels, onder andere voor de wijkraden. Deze

spelregels zijn geen ’dichtgetimmerd statuut’ maar een verzameling uitgangs-

punten. Op basis hiervan stelt een wijkraad zelf een huishoudelijk reglement op

(Gemeente Utrecht 2004).

>  Samenhang

Cruciaal voor het slagen van de Wijkaanpak is de samenwerking tussen de wijk-

bureaus van de gemeente en de gemeentelijke vakdiensten. Die vakdiensten blijven

namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de meeste activiteiten in de

wijken. De Dienst Stadsbeheer (DSB) en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

(DMO) hebben op de wijkbureaus hun eigen ’accountmanagers’ gestationeerd, die

fungeren als schakel tussen de wijk en de dienst. Ook andere diensten - de Dienst

Stedelijke ontwikkeling (DSO), het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht (OGU) 

en de Reinigings- en Havendienst (RHD) - beschikken over dergelijke

35

Stedelijk Beleid en Sociale Cohesie 

Habiforum_deelrapport cohesie  11-11-2005  14:05  Pagina 35



’verbindingsofficieren’. Deze zijn echter niet op het wijkbureau, maar bij hun eigen

diensten gestationeerd (Gemeente Utrecht 2004).

Deze aanpak, waarbij zowel sectoraal als op wijkniveau wordt gewerkt, komt voort

uit de nieuwe aanpak binnen het gemeentelijk beleid. Sinds 7 maart 2002 is

namelijk de Wet Dualisering Gemeentebestuur van kracht. Deze wet heeft tot doel

het bestuur dichter bij de burger brengen. De belangrijkste wijziging is dat er een

scherper onderscheid is gemaakt tussen de taken en bevoegdheden van het 

college van B&W en de gemeenteraad: ”Het college bestuurt, de raad stelt de 

kaders en controleert” (Gemeente Utrecht 2003d, p.6). Ook in de wijk is deze 

duale structuur terug te vinden. In het volgende hoofdstuk zal de duale structuur

worden verduidelijkt aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

>  De wijken

De wijkbureaus zijn de vooruitgeschoven posten van de gemeente in de wijk. 

Aan het hoofd staat een wijkmanager. Deze wordt geassisteerd door twee of drie

assistent-wijkmanagers, een office-manager en vier tot vijf medewerkers. 

Bewoners die bij het wijkbureau aankloppen verwachten vaak een snelle reactie 

van de gemeente. Via de bestaande kanalen is dat lang niet altijd mogelijk. 

Daarom beschikt elk wijkbureau over een leefbaarheidsbudget van ongeveer 

€ 250.000. Met dit budget kan de wijkmanager, in samenspraak met bewoners 

en ondernemers, snel kleine verbeteringen laten uitvoeren. Het geld kan aan 

van alles worden besteed, zolang het de leefbaarheid in de wijk ten goede komt:

extra fietsenklemmen, plantenbakken, een wijkkrant, bloembollenacties voor 

een fleuriger wijk, een buurtfeest, een verkeersdrempel, enzovoort (Gemeente

Utrecht 2004).

>  Resultaten van het wijkgericht werken

De jaren 2002 en 2003 zijn een proefperiode voor de wijkaanpak. In 2002 zijn tien

wijkraden opgericht. Eind 2003 zal een eindevaluatie worden gehouden. Vervolgens

beslist de gemeenteraad of de wijkraden definitief worden ingevoerd (Gemeente

Utrecht 2004). In de afgelopen jaren zijn er tevens enkele tussentijdse onderzoeken

gedaan, bijvoorbeeld naar het functioneren van de wijkbureaus (zie bijvoorbeeld:

Gemeente Utrecht 2003b).

Het moge duidelijk zijn dat de resultaten van dit onderzoek, zoals die in de 

volgende hoofdstukken zullen worden gepresenteerd, in dit licht moeten worden

bezien.

>  De Utrechtse Opgave (DUO)

Een akkoord dat in belangrijke mate van invloed is op de veranderingen in

Hoograven is ’De Utrechtse Opgave’ (DUO). Dit is een overeenkomst tussen de

gemeente Utrecht en de vijf Utrechtse woningcorporaties, die zich verenigd hebben

in de ’Stichting Utrechtse Woningcorporaties’ (STUW). In dit programma hebben

beide partijen vastgelegd waar zij nieuwbouw, vervanging en verbetering van

woningen zullen uitvoeren tot 2015 (zie ook: Vermaas 1998). Per 1 januari 2005 zal

de zogeheten ’kernvoorraad’ uit 38.000 sociale huurwoningen moeten bestaan

(Communicatiegroep DUO 2002a, p.13). Deels bestaat deze voorraad uit ’bereikbare

woningen’ - 31.500 woningen met een huur van maximaal € 376,64 - en deels uit

’betaalbare woningen’ - 6.500 woningen met een huur van maximaal € 441,53 -

(Communicatiegroep DUO 2002a, p.16).

In tabel 4.1 is weergegeven welke gevolgen het DUO-akkoord voor Hoograven 

heeft.
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Tabel 4.1 Aantal woningen dat gesloopt, gerenoveerd en nieuw gebouwd zal worden in Hoograven in het

kader van de Utrechtse Opgave (DUO)

Sloop Renovatie Nieuwbouw Nieuwbouw

Sociale woningen Woningen voor de markt

Bo-Ex - 195 - -

Mitros 479 48 78 48

Totaal 479 243 78 48

Bron: Communicatiegroep DUO 2002a, pp.48-49 en pp.58-59

Woningcorporatie Mitros is, afgemeten aan het aantal woningen dat zij in bezit

heeft, de grootste corporatie in Nieuw-Hoograven. Mitros heeft al voordat het DUO

contract werd ondertekend aangegeven 443 te woningen te zullen slopen in het 

Hart van Hoograven (het zogeheten ’pre-DUO’). Binnen het DUO zal Mitros nog eens

36 woningen slopen. Daarnaast zal deze corporatie 126 nieuwe woningen bouwen en

48 renoveren. Woningcorporatie Bo-Ex zal nog eens 195 woningen in Hoograven

renoveren. Per saldo neemt de woningvoorraad als gevolg van de ingrepen van de

genoemde corporaties dus met ongeveer 350 woningen af.

In betrekkelijk korte tijd zijn er dus veel veranderingen geweest of gepland. De

mate waarin deze ontwikkeling van invloed is op de samenwerking tussen partijen

en op de sociale samenhang in Hoograven zal in hoofdstuk 5 worden besproken.

4.4  Beleid in Utrecht Zuid en Hoograven

4.4.1  Inleiding
Hoe is het beleid in Hoograven, dat samen met Tolsteeg, Lunetten en de

Bokkenbuurt deel uitmaakt van de wijk Utrecht Zuid, georganiseerd?

Naast de wijkraad, de raadscommissie voor de wijk, het wijkbureau en de wijk-

wethouder, is er ook een aantal andere instanties, organisaties en projecten dat

belangrijk is voor Hoograven. Het ’Hoograven aan Zet-project’ is hiervan het

bekendste voorbeeld. Voormalig GSB-minister Van Boxtel heeft in het kader van de

stedelijke herstructurering geld gereserveerd voor een aantal tijdelijke projecten om

bewoners in achterstandswijken te activeren. Dit zogeheten ’Onze buurt aan Zet-

programma’ (OBAZ), dat in 2001 van start is gegaan, zal later in dit rapport worden

besproken. Verder is er ook een aantal (bewoners)organisaties actief in de wijk,

zoals twee overleggroepen van bewoners, een wijkvereniging, een actiegroep en

dergelijke.

In de volgende paragraaf zal aandacht worden besteed aan het gemeentelijke beleid

op wijkniveau. Vervolgens zal ook worden gekeken naar niet-gemeentelijke organi-

saties en activiteiten in Utrecht Zuid.

4.4.2  De gemeentelijke en aan gemeente gerelateerde organisatie 
in Hoograven
In deze paragraaf zal kort worden geschetst hoe de gemeente Utrecht is

vertegenwoordigd in de wijk. Aandacht is er voor de functie en de doelstellingen 

van respectievelijk de raadscommissie, de wijkraad en de wijkwethouder.

>  Raadscommissie

Sinds 1994 kent de gemeente Utrecht wijkcommissies van de gemeenteraad. Vanaf

1 januari 2002 zijn de wijkcommissies veranderd in raadscommissies voor de wijk.

Dit orgaan is samengesteld uit een aantal gemeenteraadsleden en hun plaats-

vervangers. De raadscommissie voor de wijk Zuid bestaat uit tien leden en een

voorzitter. Elke partij heeft bovendien een plaatsvervanger. De samenstelling is:

Leefbaar Utrecht (1), Groen Links (2), PvdA (1), VVD (1), CDA (2), SP (1), Christen

Unie (1) en Burger en Gemeenschap (1). De voorzitter is van D’66, maar in een
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interview maakte zij duidelijk vooral op te willen treden als voorzitter en niet zozeer

als vertegenwoordigster van haar partij in de wijk. De leden van de raadscommissie

”wonen bij voorkeur in de wijk waarvoor zij in de raadscommissie zitten” (Gemeente

Utrecht 200414). De fracties bepalen uiteindelijk zelf wie er in welke commissie zit.

De leden worden door de gemeenteraad benoemd. Als zodanig is de raadscommissie

een afspiegeling van de gemeente, omdat alleen leden van de gemeenteraadsfractie

in de raadscommissie plaats kunnen nemen.

>  Wijkraad

De Wijkraad is ongeveer twee jaar geleden geïnstalleerd door de wethouder voor

wijkgericht werken. De wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan en

heeft als belangrijkste taak het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het

college van B&W.

De leden van de wijkraad zijn ”betrokken en actieve mensen die wonen of werken in

de wijk” (Gemeente Utrecht 2004). Ze worden niet gekozen, maar melden zich zelf

aan. Er zijn in Utrecht Zuid 25 plaatsen, waarvan er bij de installatie 23 konden

worden opgevuld. Momenteel bestaat de wijkraad uit ongeveer 15 mensen uit de

wijk. Hoewel een belangrijk uitgangspunt voor de wijkraad was dat de verschillende

bestuursleden representatief waren voor de wijk, blijkt deze doelstelling in de

praktijk nauwelijks te realiseren. Vooral allochtonen en jongeren (waar de minimum-

leeftijd van 18 jaar mede debet aan is) ontbreken in de wijkraad. Er is slechts één

allochtoon lid.

Een belangrijk instrument dat de gemeente in de vorm van een budget aan de

wijkraad heeft toegekend is de wijkraadpleging. Dit is een methode waarmee de

wijkraad de meningen van de inwoners van de wijk kan peilen. Hoe deze wijk-

raadpleging wordt gehouden, kan elke wijkraad zelf beslissen. De wijk Zuid kan dit

instrument dus anders toepassen dan bijvoorbeeld Utrecht Oost of de Binnenstad.

Voor de proefperiode 2002-2003 bedraagt het budget € 15.882,30. Daarnaast is er

€ 6.807,70 beschikbaar voor de organisatie van de wijkraad (Gemeente Utrecht

2001a).

De wijkraad heeft met behulp van de wijkraadpleging en in samenwerking met het

wijkbureau een wijkvisie opgesteld, waarin de belangrijkste toekomstige plannen

voor de wijk zijn vastgelegd. Deze visie is door het college van B&W voorlopig

vastgesteld en ligt momenteel voor inspraak ter inzage bij het wijkbureau. In deze

visie staan acht doelstellingen die zijn opgesteld aan de hand van de eerder

genoemde wijkraadpleging. Hiermee is volgens de wijkraad een belangrijk nadeel

van de wijkraden (namelijk het gebrek aan representativiteit) weggenomen (Brief

van het Wijkbureau Zuid en de wijkraad aan het college van B&W 2003). Vanaf

2004 wordt de wijkvisie ”een richtsnoer voor het wijkprogramma. Daarmee wordt

het wijkprogramma een uitwerkingsplan van de visie voor de duur van één jaar”

(Gemeente Utrecht 2003g, p.18).

In tegenstelling tot andere verenigingen en organisaties die in de wijk actief zijn,

heeft de wijkraad geen eerdere resultaten geboekt. Dit is ook één van de redenen

dat het aantal leden is teruggelopen in de afgelopen jaren. In hoofdstuk 5 zal nader

worden ingegaan op deze zogeheten ’afvallers’ en op de redenen die daarvoor zijn

aan te wijzen.

>  De wijkwethouder

Het huidige college heeft voor elke wijk een wijkwethouder benoemd. De wijk-

wethouders zijn de ogen en oren van het college in de wijk. Iedere wethouder heeft

één of twee wijken in zijn portefeuille. Deze wethouders controleren of de ambtelijke

organisatie uitvoert wat afgesproken is (Gemeente Utrecht 200415). Op het spreek-

uur van de wijkwethouder kan iedere wijkbewoner eens in de twee weken terecht

met vragen en ideeën die op de wijk betrekking hebben. Doel van dit spreekuur is

om de bewoners van de wijk de gelegenheid te geven met de wijkwethouder in
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gesprek te gaan over zaken die zich in de buurt afspelen, bijvoorbeeld over ideeën

voor een leefbare buurt, over het Wijkontwikkelingsplan (WOP), over veilige speel-

plekken etc. (Website Hoograven 2004).

4.4.3  Niet-gemeentelijke organisaties en activiteiten
>  Inleiding

Naast het reguliere beleid zijn er ook tal van actoren in de wijk actief die op de één

of andere manier invloed uitoefenen op de wijk en de bewoners. Elke organisatie

heeft zijn eigen doelstellingen en eventuele middelen. In deze paragraaf zal vooral

beschreven worden welke organisaties er zoal zijn en hoe zij te werk gaan. In

paragraaf 4.5 zal meer worden ingegaan op dwarsverbanden en op samenwerking

en overleg met het wijkbureau, de raadscommissie en andere organisaties.

>  Bewonersoverleg BOTH

De belangrijkste bewonersorganisatie die in Hoograven actief is, is het Bewoners

Overleg Tolsteeg Hoograven (BOTH). Deze vereniging bestaat uit bewoners van

Hoograven, Tolsteeg en de Bokkenbuurt en telt een sterk wisselende leden-

samenstelling. Met name het bestuur is actief in de wijk. De bestuursleden zitten 

op persoonlijke titel in het overlegorgaan. Van een ieder wordt verwacht de 

belangen van de wijk als geheel voor ogen te hebben. Voor administratiekosten en

dergelijke ontvangt BOTH een subsidie van DMO (Website Hoograven 200416).

Net als de eerder genoemde wijkraad, geeft BOTH gevraagd en ongevraagd

adviezen aan de gemeente en net als de raadscommissie voor de wijk heeft het

bewonersoverleg oog en oor voor de wijk. BOTH is door het college van B&W

opgericht als experimenteel bewonersoverleg en kan daarom gezien worden als de

voorloper van de wijkraad. Volgens een bestuurslid van de wijkraad waren veel

leden van de wijkraad ook betrokken bij de oprichting van het bewonersoverleg. Het

verschil tussen BOTH en de wijkraad is dat eerstgenoemde meer een actiegroep is,

terwijl de wijkraad meer een adviserende functie heeft.

BOTH wil tevens bijdragen aan het vormen van een netwerk van bewoners-

organisaties, zodat van elkaar geleerd kan worden, bijvoorbeeld door informatie 

uit te wisselen. De leden kunnen een thema kiezen, bijvoorbeeld veiligheid of

ouderenbeleid, waarmee ze aan de slag gaan en rapporteren hun bevindingen

tijdens vergaderingen, die ongeveer één keer per maand plaatsvinden. Tijdens de

vergaderingen komen problemen en initiatieven vanuit de wijk aan de orde. Het

betreft volgens de vereniging zaken die alle wijkbewoners aangaan. Daarbij moet

gedacht worden aan zaken die zowel op korte als op lange termijn spelen. De

voorgestelde initiatieven moeten zorgen voor een prettig leefklimaat.

BOTH heeft verschillende adviezen gegeven en een aantal zaken bespreekbaar

gemaakt. Eén en ander gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. Voorbeelden

hiervan zijn:

– schriftelijk advies aan het wijkbureau en de wijkwethouder inzake criteria voor de

besteding van het leefbaarheidbudget

– schriftelijke reactie op de gemeentelijke notitie ’wijkgericht werken’ en de instelling

van de wijkraden

– kennismakingsavond met verschillende bewonersorganisaties

– ’Hoograven aan Zet’ infotoko opgezet (een informatiecentrum rondom alle activitei-

ten van dit project) en

– het bijwonen van het reguliere overleg met de raadscommissie. De verschillende

thema’s, die hierin aan de orde zijn gekomen, zijn met de raadscommissieleden

besproken en hebben geleid tot meer kennis over de wijk bij de commissieleden.

>  Wijkvereniging Hoogravens Belang

De wijkvereniging ’Hoogravens Belang’ bestaat al zo’n 60 jaar en is voortgekomen

uit de Oranjevereniging in Hoograven. De wijkvereniging richt zich op alle bewoners
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van Hoograven. De voornaamste doelstelling van deze vereniging is het organiseren

van activiteiten voor bewoners van Hoograven, zoals een Sinterklaasintocht,

Koninginnedag en een groot wijkfeest (’Happening Hoograven’). Het bestuur van de

vereniging bestaat momenteel nog maar uit een paar mensen en moet het vooral

hebben van de inbreng van de ’autochtone’ bewoners van Hoograven. Voor de vrij-

gekomen plaatsen kunnen volgens de secretaris van de vereniging geen nieuwe

mensen worden gevonden en al helemaal geen allochtonen of jongeren, hoewel de

georganiseerde activiteiten ook deze groepen aangaan. Tezamen met het feit dat de

vereniging over steeds minder budgettaire middelen beschikt, wordt het voor deze

vereniging steeds moeilijker om activiteiten te organiseren en komt zelfs het voort-

bestaan in het geding.

>  Hoograven aan Zet

Het Hoograven aan Zet-project is de lokale uitwerking van het landelijke ’Onze 

Buurt Aan Zet’-programma (OBAZ). Het OBAZ is door voormalig minister Van Boxtel

in het leven geroepen als aanvulling op het bestaande Grotestedenbeleid en is sterk

gericht op het vergroten van de sociale samenhang in achterstandswijken. In

Utrecht is gekozen voor de wijken Kanaleneiland en Hoograven (Wonen & Milieu

2002).

Met het OBAZ-geld is in Hoograven een kantoor bemand, waarvandaan zes

projecten worden gecoördineerd (Wonen & Milieu 2003):

1 Hoograven Aan Zet Centrum (inmiddels operationeel)

2 Marokkaanse buurtvaders

3 Veilige scholen in Hoograven

4 Veilige binnenterreinen

5 Jongeren aan zet project

6 Fontein ’t Goylaan (inmiddels bewerkstelligd; zie figuur 4.1).

Hoe deze projecten tot stand zijn gekomen en wie erbij betrokken zijn, zal in hoofd-

stuk 5 worden besproken.
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>  Islamitische Vereniging Hoograven

Deze vereniging is 15 jaar geleden opgericht en staat aan de basis van de bouw van

de moskee in Hoograven, die volgens verschillende geïnterviewden erg belangrijk is

voor de sociale samenhang in de buurt. Naast een religieuze functie, fungeert deze

moskee namelijk ook als ontmoetingsruimte en vormt het de basis voor allerlei

activiteiten. De realisatie van de moskee is een goed voorbeeld van een initiatief van

bewoners dat zonder hulp van gemeente of andere instanties tot een goed succes is

gebracht. Vooral het zoeken naar financiële middelen (hiervoor kwam bijvoorbeeld

ook steun uit het buitenland en doneerden moslimvrouwen hun gouden ringen) heeft

ervoor gezorgd dat de bouw lang op zich liet wachten. Tevens kostte het enige tijd

om een geschikte lokatie te vinden. (Houtsma 2003; Pouw 2003).

>  Overige actie- en projectgroepen

Naast bovengenoemde organisaties en verenigingen zijn er nog tal van andere

groepen in Hoograven die op de één of andere manier bij de wijk zijn betrokken.

Enkele voorbeelden (Bewonerscommissie Rodeo 2004; Website Hoograven 2004):

– De Stichting Bewoners Verlengde Hoogravenseweg Noord is een actiegroep die in

1995 is opgericht. Deze vereniging verzette zich tegen de bouw van nieuwbouw-

woningen rond de sporthal. Inmiddels zijn er ondanks dit verzet toch woningen

gebouwd op dit terrein (Utrechts Nieuwsblad 2002a).

– De Dialooggroep ’Samenleven in Tolsteeg en Hoograven’ is een groep mensen die

periodiek bij elkaar komt om de verschillende groepen bewoners in Hoograven

dichterbij elkaar te brengen. In deze groep participeren onder andere vertegen-

woordigers van de moskee en verschillende kerken uit Hoograven.

– De bewonerscommissie Rodeo is een vereniging voor bewoners van de Roelof

Droststraat, Constant Erzijstraat, Rijnhuizenlaan en Heemstedelaan, die zich

bezighoudt met ”alle zaken die met de wijk te maken hebben”. De commissie biedt

bewoners de mogelijkheid om met vragen of ideeën te komen, maar is er ook ”om

de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren (…) om de buren wat beter te leren

kennen”. De commissie is een ”vraagbaak en een klankbord, een denktank en een

ideeënbus”.

Zoals uit het bovenstaande blijkt is er een groot aantal organisaties en instellingen

actief in Nieuw-Hoograven/Hoograven/Utrecht Zuid. Voor een deel komt dat doordat

Hoograven één van de vijf Utrechtse aandachtswijken is van het

Grotestedenbeleid17. Daarnaast krijgt Hoograven nog eens extra aandacht vanwege

het ’Onze Buurt Aan Zet’-programma. Het is goed denkbaar dat er daardoor in

Hoograven relatief veel organisaties zijn ten opzichte van de andere negen Utrechtse

wijken. Een andere verklaring heeft meer te maken met de redenen, waarvoor juist

Hoograven is aangewezen als aandachtsgebied: er zijn allerlei problemen in de wijk

en zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, blijkt dit vaak een reden voor bewoners om

zich te organiseren om deze problemen aan te kunnen pakken.

4.5  Conclusie
Uit bovenstaande paragrafen blijkt dat er een groot aantal actoren bij de wijk

betrokken is.  Elk van deze actoren heeft zijn eigen doelen en middelen. Daarbij 

kan onderscheid gemaakt worden tussen het reguliere aanbod van de gemeente 

en tijdelijke projecten als Hoograven Aan Zet. Ook moet er onderscheid gemaakt

worden tussen beleid en projecten die meer op de fysieke kant zijn gericht en 

meer op de sociale structuur gerichte maatregelen.

Tussen al deze verschillende actoren onderling bestaan allerlei verbanden. Zo werkt

de wijkraad bijvoorbeeld nauw samen met het wijkbureau en maakt het Hoograven

Aan Zet- project deel uit van een groter programma van het Ministerie van BZK. De

effecten van deze verschillende vormen van beleid zijn bovendien verschillend:

sommigen zijn op korte termijn van invloed op de sociale cohesie in de wijk, terwijl
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anderen meer op een structurele manier bijdragen aan het verbeteren van de

contacten tussen bewoners onderling en tussen bewoners en bestuurders.

Hoe al deze vormen van beleid zich tot elkaar verhouden en hoe de samenwerking

tussen de verschillende betrokken partijen verloopt, zal in hoofdstuk 5 worden

besproken.
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5 De effecten van het beleidsproces 
op de sociale cohesie in 
Nieuw-Hoograven

5.1  Inleiding
Dit hoofdstuk gaat in op de mogelijke invloed van het beleidsproces op de sociale

cohesie in Nieuw-Hoograven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale

cohesie - samenhang tussen verschillende (groepen) bewoners – en verticale

cohesie – samenhang tussen bewoners en de verschillende (leden van de) betrokken

partijen die in Nieuw-Hoograven actief zijn. Tevens zullen bedoelde en onbedoelde

effecten van het beleidsproces worden onderscheiden: in het ene geval zal sociale

cohesie een doel op zich zijn, terwijl dat bij een ander samenwerkingsverband meer

een toevallige bijkomstigheid kan zijn. De in hoofdstuk 2 genoemde kenmerken

sociale interactie, identificatie met de buurt en gelijkgerichte opvattingen dienen als

handvat bij het bepalen van de mate van sociale cohesie.

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt: in de volgende paragraaf zal aandacht

worden besteed aan bestaande cijfers over sociale cohesie in Utrecht. In paragraaf

5.3 zullen we vervolgens toelichten met wie we hebben gesproken, waarom we juist

met hen hebben gesproken en wat er in deze interviews voor onderwerpen aan de

orde zijn gekomen. Daarna zal in de paragrafen 5.4 en 5.5 aandacht worden

besteed aan de effecten van respectievelijk gemeentelijke en niet-gemeentelijke

beleidsprocessen. In paragraaf 5.6 zullen de belangrijkste conclusies van dit

hoofdstuk worden gegeven.

5.2  Indicatoren voor sociale cohesie in Hoograven
De Gemeente Utrecht houdt jaarlijks een peiling onder de Utrechtse bevolking om

onder andere de sociale samenhang en participatie van de bewoners te meten. In

deze ’Utrecht Monitor’ worden indicatoren als ’verantwoordelijkheidsgevoel voor de

buurt’, ’gehechtheid aan de buurt’ en een ’oordeel over de sociale samenhang in de

buurt’ gehanteerd als indicatoren voor samenhang en participatie (Gemeente Utrecht

2002b). Een aantal van deze indicatoren voor de stad Utrecht als geheel is weer-

gegeven in tabel 5.1.

Tabel 5.1 Indicatoren voor samenhang en participatie in Utrecht in 1996, 1998, 2000 en 2002

1996 1998 2000 2002

Oordeel sociale samenhang in 

de buurt (rapportcijfer) 5,6 5,7 5,9 5,8

Percentage:

- actief in de buurt 20% 19% 21% 26%

- verantwoordelijkheidsgevoel 

voor de buurt 83% 84% 86% 87%

- niet gehecht aan de buurt 34% 31% 29% 28%

Bron: Gemeente Utrecht 2002b, p.112, 118 (bijlage)

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het oordeel over de sociale samenhang de 

laatste jaren ongeveer gelijk is gebleven, maar dat de overige indicatoren een 

verbetering van de situatie laten zien. Wanneer de vijf GSB-wijken niet worden 

meegerekend scoort Utrecht als geheel een 6,1 voor sociale samenhang (zie 

tabel 5.2).

Uit tabel 5.2 is bovendien op te maken dat het rapportcijfer voor Hoograven tussen

1998 en 2002 meer is gestegen dan het gemiddelde van de stad. Dit zou kunnen

duiden op meer betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk.
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Tabel 5.2 Cijfers voor sociale samenhang in 5 Utrechtse GSB-wijken en Utrecht als geheel in 1998, 2002

1998 2002

Hoograven 5,3 5,7

Kanaleneiland 5,0 5,1

Zuilen 5,5 5,6

Ondiep 5,8 5,9

Overvecht 5,4 5,2

Utrecht exclusief GSB-wijken 5,9 6,1

Gemiddelde GSB-wijken 5,4 5,4

Utrecht 5,7 5,8

Bron: Gemeente Utrecht 2002b, p.118 (bijlage)

De cijfers van de Utrecht Monitor behoeven wel enige kanttekeningen. De tabel

suggereert dat de sociale samenhang en de betrokkenheid zijn toegenomen, maar

dat betekent niet dat bewoners vaker participeren in organisaties of projectgroepen.

Op de vraag ”voelt u zich verantwoordelijk voor uw buurt?” lijken bovendien slechts

twee antwoorden mogelijk: ’ja’ of ’nee’. Er zijn echter ook bewoners die zich wel

betrokken voelen bij hun wijk, maar hieraan geen uiting geven door te participeren

in organisaties of projectgroepen. Iemand kan zich wel verantwoordelijk voelen voor

de buurt, maar dat wil niet zeggen dat hij of zij die verantwoordelijkheid ook uiting

geeft. Met andere woorden: betrokkenheid leidt niet automatisch tot participatie. 

In de praktijk blijkt dan ook dat de betrokkenheid sterk gerelateerd is aan bepaalde

groepen bewoners18. Allochtonen en jongeren behoren volgens vrijwel alle

geïnterviewden tot de ”moeilijk bereikbare groepen” en participeren dientengevolge

ook minder in de wijkraad en in niet-gemeentelijke organisaties als het bewoners-

overleg BOTH en de wijkvereniging ’Hoogravens Belang’. In paragraaf 5.5 zullen we

hier nader op ingaan.

In de volgende paragrafen zal aandacht worden besteed aan de invloed van het

beleidsproces op de sociale cohesie, waarbij de participatie van (betrokken)

bewoners een belangrijke rol speelt.

5.3  De interviews
Voor deze fase van het onderzoek is met 16 verschillende personen gesproken over

de situatie in Nieuw-Hoograven en over het beleid in het algemeen. Een overzicht

van deze personen is te vinden in Bijlage I. Gepoogd is om de situatie vanuit zoveel

mogelijk verschillende invalshoeken te belichten. Dat betekent zowel vanuit de

bewoners gezien als vanuit het Ministerie van BZK en alle lagen daartussen, zowel

vanuit een korte-termijnperspectief als vanuit een meer structurele aanpak van de

wijk. Ook de verschillende doelstellingen van de ondervraagden spelen een rol bij

hun visie op de problemen en de voorgestelde aanpak. Naar verwachting kijken

projectontwikkelaars en woningcorporaties meer naar de financiële en technische

kant van de problemen, terwijl bijvoorbeeld bewonersorganisaties zich meer richten

op de sociale problemen in de wijk.

>  Inhoud van de interviews

In alle interviews stonden de volgende vijf thema’s centraal19:

1 Project/beleid: inhoud en doelstellingen

2 Initiatieven: participatie en uitsluiting

3 Verhoudingen: samenwerking en afvallers

4 Problemen en positieve ervaringen van de samenwerking

5 Effecten van het beleidsproces op de sociale cohesie

Het project of beleid en de daaraan verbonden doelstellingen vormden het eerste

thema van het interview. De meeste projecten en beleidsvormen zijn in hoofdstuk 4
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al geïntroduceerd. Daarom zullen we daar in dit hoofdstuk niet verder op ingaan.

Enkele projecten, zoals Hoograven Aan Zet, zijn in een apart kader verderop in dit

hoofdstuk beschreven.

Participatie en uitsluiting vormden het tweede thema van het interview. Nadat

duidelijk was waar het project of beleid zich op richtte is gekeken naar de

initiatieven: wie neemt het initiatief voor een project? Wie zijn er wel of niet 

bij betrokken? Is dat bewust (’gated partnerships’) of zijn er wellicht moeilijk te

bereiken groepen?

Het verloop van het samenwerkingsverband en de verhoudingen tussen de

verschillende partijen - het derde thema - speelt daarbij een belangrijke rol. 

Kunnen alle partijen met elkaar overweg? Hebben ze een gemeenschappelijk 

doel voor ogen? Kunnen ze hun eigen belangen ondergeschikt maken aan dit

gemeenschappelijke doel? Zijn er afvallers? En zo ja, waarom zijn deze partijen

afgevallen?

Zowel positieve als negatieve ervaringen zijn behandeld bij het vierde thema, 

dat vragen omvatte als: hebben de betreffende partijen al eerder met elkaar 

samengewerkt? Heeft deze samenwerking invloed gehad op de huidige samen-

werking? Hebben eerdere negatieve ervaringen invloed op toekomstige samen-

werkingsverbanden? Zorgen deze er bijvoorbeeld voor dat bepaalde partijen in de

toekomst niet meer met elkaar om de tafel willen zitten?

De belangrijkste vraag is als laatste behandeld. Gebaseerd op de in de eerste vier

thema’s opgedane kennis is de vraag gesteld in hoeverre het beleidsproces van

invloed is op de sociale cohesie in de wijk en in welke mate? Hier zijn zowel

bedoelde als onbedoelde effecten genoemd. Daarbij zijn de termen ’buurtbinding’,

’participatie’ en ’betrokkenheid’ veelvuldig aan bod gekomen.

In de volgende paragrafen zal gekeken worden naar de resultaten van de interviews.

Hierbij gaat het daarbij vooral om de mogelijke effecten van het beleidsproces op 

de sociale cohesie. Daarin wordt bewust een onderscheid gemaakt tussen het

gemeentelijke beleid en de niet-gemeentelijke projecten en vormen van beleid.

Hieraan ligt een drietal redenen ten grondslag. Ten eerste zijn aan het gemeentelijk

beleid doorgaans andere doelstellingen verbonden dan aan losse projecten, hoewel

deze wel zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij het vigerende beleid. Ten

tweede zijn gemeentelijke vormen van beleid meestal afgestemd op een langer

traject dan projectmatige ingrepen. Deze meer structurele aanpak betekent tevens

dat de gemeente doorgaans over een veel groter budget beschikt. Een derde reden

voor het genoemde onderscheid is dat gemeenten in het kader van het Grotesteden-

beleid en het ’Onze Buurt Aan Zet’-programma verantwoording moeten afleggen aan

het Ministerie van BZK, terwijl voor projecten en initiatieven van bewoners een

verantwoording aan het wijkbureau volstaat.

5.4  De effecten van het gemeentelijk beleidsproces op de
sociale cohesie in Nieuw-Hoograven
De effecten van het gemeentelijk beleidsproces en met name dat in Nieuw-

Hoograven zullen worden ’gemeten’ aan de hand van een aantal voorbeelden: de

wijkraad, de raadscommissie voor de wijk, het wijkontwikkelingsplan, de wijkvisie en

de sloop- en nieuwbouwplannen voor Hoograven. Deze voorbeelden zijn gekozen

omdat zij op een verschillende manier aan de wijk zijn gerelateerd. De wijkraad en

de raadscommissie hebben te maken met de nieuwe manier van besturen (’urban

governance’), die door de gemeente Utrecht ’wijkgericht werken’ wordt genoemd.

Het wijkontwikkelingsplan en de wijkvisie zijn ’producten’ die tot stand zijn gekomen

na langdurige samenwerking van allerlei partijen die actief bij de wijk betrokken

zijn. In deze plannen komen de ideeën en voorkeuren van de bewoners sterk terug.

De plannen voor sloop- en nieuwbouw zijn eveneens het resultaat van langdurige

samenwerking, met het verschil dat deze plannen vooral veel onrust en weerstand
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bij bewoners op hebben geroepen en dat hier meer sprake is van Hirschman’s 

’exit’ en in mindere mate ook van ’voice’ dan van ’loyalty’ (zie hoofdstuk 2).

5.4.1  Participatie in de wijkraad
Over de toegevoegde waarde en het functioneren van de wijkraden zijn al

verscheidene (tussentijdse) evaluaties en artikelen in de krant verschenen20. In veel

van deze publicaties21 wordt de gemeente ervan beticht adviezen naast zich neer te

leggen. Ook bestaat er grote onduidelijkheid over de positie die de onafhankelijke en

representatief geachte wijkraad inneemt binnen de ambtelijke organisatie.

Ongeacht het besluit dat het College van B&W over de toekomst van deze raden zal

nemen, kan op basis van gesprekken met verschillende betrokkenen wel een aantal

uitspraken worden gedaan over de betekenis van de wijkraad voor de sociale

cohesie in Hoograven22:

1 de wijkraden zijn onvoldoende representatief voor de bevolking van de wijk

2 de wijkraden slagen er onvoldoende in om (nieuwe) leden te werven

3 het verschil met andere (beleids)organen is voor velen onduidelijk.

Bovenstaande opsomming maakt duidelijk dat de wijkraden niet de beoogde

afspiegeling van de bevolking in de wijk vormen. De leden zijn volgens Friedeman

(2002) te kenmerken als:

”Blank, overwegend van het mannelijk geslacht, dertigers en veertigers met een

opleidingsniveau van mbo-plus of hbo. Kortom mensen die zich vanuit hun werk al

vaak tot de vergadertijgers mogen rekenen”.

De Wijkraad Zuid telt slechts één raadslid van allochtone afkomst. Ook jongeren

ontbreken in deze raad, mede omdat een minimumleeftijd van 18 jaar vereist is.

Niet alle geïnterviewden zien dit gebrek aan representativiteit als een probleem. De

wijkraad beschikt immers over het instrument van de wijkraadpleging, waarmee zij

de ’stem van het volk’ kan peilen. Ten behoeve van het ontwikkelen van de wijkvisie

zijn bijvoorbeeld zes groepsgesprekken gehouden met bewoners uit Utrecht Zuid en

twee groepsgesprekken met jongeren uit deze wijk (Gemeente Utrecht 2003g).

Over het nut van deze wijkraadpleging zijn de meningen verdeeld: sommige

geïnterviewden vinden het een prima instrument, terwijl anderen het als ’meer van

hetzelfde’ zien en bovendien twijfelen aan de representativiteit van dit instrument.

Het feit dat de wijkraadpleging is uitgevoerd in samenwerking met een professioneel

bureau (Research voor Beleid) doet daar in de ogen van de critici niets aan af.

Vrijwel alle Utrechtse wijkraden hebben problemen om het aantal beschikbare zetels

op te vullen (zie bijvoorbeeld: Friedeman 2002; De Kruijff & Boere 2003). In de wijk

Zuid waren er aanvankelijk 23 van de 25 plaatsen bezet, maar in november 2003

waren dat er nog maar 15. De oorzaken hiervoor zijn volgens een geïnterviewd

bestuurslid divers:

”De één kreeg een kind, de ander ging verhuizen, de andere had problemen en weer

een andere vond het gewoon niet werken”.

Hij voegde eraan toe dat het grootste deel is afgevallen omdat de resultaten niet

tegen de inspanning op wogen of zelfs helemaal uitbleven:

”Waarom moeten we dan zoveel werk verzetten als het toch weer in de reguliere

procedure terechtkomt?”.

Dit in tegenstelling tot het bewonersoverleg BOTH, dat wel een aantal zichtbare

resultaten heeft geboekt, bijvoorbeeld het opzetten van de infotoko in het kader van

het ’Hoograven Aan Zet’-project (zie de voorbeelden in paragraaf 4.4.3). De
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Wijkvisie 2003-2013 (Gemeente Utrecht 2003g) die momenteel voor inspraak ter

inzage ligt is pas het eerste resultaat van de wijkraad in de twee jaar dat zij

bestaat. Hier zal in paragraaf 5.4.3 nader op in worden gegaan.

Een gemeenteraadslid en tevens lid van de raadscommissie voor de wijk Zuid noemt

nog een andere reden voor het grote aantal afvallers:

”Ze hebben erg veel van de wijkbureaus over zich heen gekregen waar ze op korte

termijn op moesten reageren en ze zijn die beheer- en beleidscyclus van de

gemeente niet gewend”.

Over het doel waarmee de wijkraden zijn ingesteld (de politiek dichterbij de burger

brengen) bestaat ook enige scepsis onder de geïnterviewden. Het omgekeerde lijkt

namelijk het geval: de wijkraad wordt door velen als een ’extra bestuurslaag’ gezien

en de bewoners zien door de bomen het bos niet meer. Dit komt ten dele doordat

het verschil met het bewonersoverleg en de raadscommissie voor de bewoners vaak

onduidelijk is. Een projectontwikkelaar meent bovendien dat er in het verleden ook

genoeg middelen voor de bewoners waren om met de overheid te communiceren.

Hij uit dan ook kritiek op de huidige wijkaanpak:

”Nu worden ze via allemaal structuren, systemen als het ware geregisseerd en ver-

volgens hebben ze nauwelijks invloed (…) het maakt het allemaal wat langdradiger,

stroperiger, moeizamer, onduidelijk”.

Het is volgens Van Der Kooij (zelf lid van de Wijkraad Zuidwest; 2003, p.27) ook

nog te onduidelijk welk doel de wijkraad dient:

”De wijkraad hinkt op twee gedachten: het stimuleren van bewonersparticipatie

enerzijds en het dichten van een democratisch gat tussen bestuur en burger

anderzijds”.

De twee gedachten uit citaat komen overeen met de in hoofdstuk 2 genoemde

redenen voor participatie: draagvlak creëren en betrokkenheid van bewoners

vergroten. Tevens kan worden gesteld dat de activiteiten van de wijkraad erop

gericht zijn de kwaliteit van het resultaat (de wijkvisie) te vergroten door bewoners

bij de plannen te betrekken.

Tot slot: wanneer wordt gekeken naar de afzonderlijke leden van de wijkraad valt 

op dat veel leden ook op andere manieren bij de wijk zijn betrokken: het enige

allochtone raadslid participeert bijvoorbeeld ook in het project ’Marokkaanse 

buurtvaders’, het geïnterviewde raadslid heeft ook geparticipeerd in de denktank

voor het project ’Fontein ’t Goylaan’ en de meeste leden kenden elkaar al vanuit 

het bewonersoverleg. De redenen waarom zij lid zijn geworden lopen uiteen van

”het leren kennen van andere buurtbewoners” tot ”ervoor gevraagd worden”.

>  Conclusie

Wat is de invloed van de wijkraad op de sociale cohesie in Hoograven? Uit boven-

staande informatie blijkt dat de leden van de wijkraad vooral deel uitmaken van het

’geijkte kader’. Er worden weinig nieuwe bewoners bij hun activiteiten betrokken en

zeker op het niveau van het beleidsproces is er weinig sprake van beïnvloeding van

de sociale cohesie. De cohesie zal, als deze al is toegenomen, vooral tussen de

onderlinge leden van de wijkraad plaatshebben en niet tussen de bewoners van de

wijk (de horizontale cohesie). Veel geïnterviewden menen desondanks dat de

activiteiten van de wijkraad bevorderlijk zijn voor de cohesie in de wijk, doordat er

bijeenkomsten worden georganiseerd waar bewoners elkaar (kunnen) ontmoeten

(sociale interactie) en waar ze samen over de toekomst van ’hun’ wijk na kunnen
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denken (identificatie met de buurt). Van (bewuste) uitsluiting is geen sprake, want

bij dergelijke bijeenkomsten is iedereen welkom. Toch is er een soort drempel voor

bewoners, ofwel omdat zij onvoldoende weten waar de wijkraad voor staat, ofwel

omdat de onderwerpen hen niet aanspreken, zeker niet de lange termijnplannen die

in de wijkvisie staan.

5.4.2  De raadscommissie voor de wijk
De sociale cohesie in Hoograven wordt mogelijk ook beïnvloed door de activiteiten

van de raadscommissie voor de wijk Zuid, waarin eveneens de wijken Hoograven,

Tolsteeg en Lunetten zijn vertegenwoordigd. In hoofdstuk 4 is de werkwijze van de

raadscommissie al toegelicht. In dit hoofdstuk ligt de nadruk daarom meer op de

praktijk. Het grote verschil met de wijkraad is dat in de raadscommissie geen

bewoners, maar raadsleden zitten. Deze ’oren en ogen van de wijk’ zijn door hun

partij benoemd en representeren de politieke verhoudingen in de gemeenteraad. De

invloed van de raadscommissie op de sociale cohesie middels het beleidsproces

beperkt zich tot het luisteren naar bewoners en het organiseren van activiteiten om

de politiek dichterbij de burger te brengen. Eén geïnterviewd raadslid zag nog een

andere taak weggelegd voor de raadscommissie, namelijk het werven van stemmen

voor zijn politieke partij in de wijk.

Een raadslid van Leefbaar Utrecht wees op een best practice in een andere Utrechtse

GSB-wijk: Kanaleneiland. Hier organiseerde de raadscommissie een bijeenkomst

waarop alle sportverenigingen zich presenteerden en tevens afgevaardigden van de

gemeentelijke Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) aanwezig waren. Het

verbaasde de geïnterviewde dat deze afstemming tussen de belanghebbenden en

degenen die over het budget beschikken nog niet eerder voor elkaar was gekregen:

”Formeel is die lijn er vanaf de dienst naar de accountmanager, van de dienst naar

het wijkbureau en van daaruit dus naar de verenigingen, maar blijkbaar is de vraag

en het aanbod daar niet bij elkaar gekomen”.

De voorzitter van de raadscommissie in Utrecht Zuid maakte duidelijk dat de tien

Utrechtse raadscommissies verschillend functioneren:

”In Noordwest23 zijn hele (…) goede inhoudelijke bijeenkomsten, in Noordoost was

het vooral een beetje navelstaargebeuren. (…) Dat verschilt per wijk. Het hangt echt

af van een voorzitter, van de mensen die op dat moment ook in zo’n raadscommissie

zitten, van het wijkbureau”.

Aan deze uitspraak zijn twee conclusies te verbinden, die ook uit verschillende

andere interviews naar voren komen: ten eerste, en dat geldt overigens ook voor de

wijkraden, is het niet erg efficiënt gebleken om de raadscommissies zoveel vrijheid

te geven bij de invulling van hun taken. Eén van de respondenten zei dat het beter

was geweest om ze een wiel aan te reiken dan elke raadscommissie zelf het wiel te

laten uitvinden. Een groot voordeel van deze aanpak is dat de raadscommissies voor

de wijken beter met elkaar kunnen communiceren. Voor de gemeenteraad is het

bovendien duidelijker hoe zij om moet gaan met de informatie die zij vanuit de wijk

ontvangt. Dit zou de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de gemeente

naar de burger sterk ten goede komen.

Ten tweede komt hier het begrip ’strong leader’ om de hoek kijken: een sterke

persoonlijkheid, bijvoorbeeld een wijkmanager, een wijkwethouder of een voorzitter,

die goed kan overzien wat de verschillende belangen zijn en deze op een zo neutraal

mogelijke manier tegen elkaar af kan wegen. Ook in de literatuur wordt het belang

van sterke persoonlijkheden genoemd (zie bijvoorbeeld: Fokkema & Krebber 1999).

Verderop in dit hoofdstuk zal hier nog op worden teruggekomen.

48

Stedelijk Beleid en Sociale Cohesie 

Habiforum_deelrapport cohesie  11-11-2005  14:06  Pagina 48



>  Conclusie

Welke invloed hebben de activiteiten van de raadscommissie op de sociale cohesie in

Nieuw-Hoograven? Uit de interviews komt sterk naar voren dat de raadscommissie

voor veel bewoners een ’ver van mijn bed show’ is. De raadscommissie overlegt

vooral met het wijkbureau, de wijkwethouder en de wijkraad en niet direct met

bewoners. Van sociale participatie kan nauwelijks gesproken worden. Ook identifica-

tie met de buurt en gelijkgerichte opvattingen kunnen maar moeizaam met de acti-

viteiten van de raadscommissie in verband worden gebracht. De afvaardiging mid-

dels plaatsvervangers komt het contact met de bewoners ook niet ten goede. Net als

in de wijkraad en bij andere organisaties heeft ook de raadscommissie te maken

met veel personele wisselingen. 

Het vertrouwen dat bewoners in de commissie hebben is van groot belang: hebben

zij er veel vertrouwen in, dan zullen zij ook meer vertrouwen in de gemeentelijke

overheid hebben, hetgeen de binding met de buurt op een positieve manier ten

goede komt.

Kader 5.1  Voorbeeld van het effect van strong leadership

”Dat is een vergadering geworden die ik nooit meer zal vergeten. Het was echt zo erg dat in de

pauze iemand naar me toe kwam (ik kende haar niet) en zei: ’Mevrouw’ (en dat was net na de

Tweede Kamerverkiezingen, waarin wij als D’66 natuurlijk ook verloren hadden), ’vindt u het

gek dat uw partij zo verloren heeft? De manier waarop u voorzit’. Want de bewoners waren zo

boos en ik vond dat die wethouder onvoldoende begrip toonde voor die bewoners. (…) Dat is

natuurlijk toch ook wel een kunst apart. Dat was echt een soort oorlog waar ik in terecht

kwam: schreeuwende mensen. Dus ik heb heel streng gezegd van ’dan mag jij het woord’, 

’jij het woord’. Nou dan moet je het natuurlijk op een gegeven moment wat militair gaan voor-

zitten. Om het lange verhaal kort te maken (…) : men is ontzettend geschrokken. (…) Dus…

tijdens die raadsvergadering is het gelukt, want ik had zoiets: ’als we nou met allemaal 

verschillende partijen’, want het ging natuurlijk niet over Hoograven maar ook over andere 

wijken, ’met allerlei verschillende voorstellen komen, dan wordt het tegen elkaar uitgespeeld’.

Dus het is mij gelukt dat die drie partijen zich achter één motie of één amendement hebben

gesteld. En de wethouder heeft die op een gegeven moment ook overgenomen. Als raad is het

gelukt (…) dat er wel degelijk geld gereserveerd zou worden voor het Hart van Hoograven. 

Nou dat vind ik altijd een heel leuk voorbeeld van hoe je dan als raadsleden in die wijk (…) 

écht problemen kunt oplossen”.

De aan- of afwezigheid van een strong leader is daarom des te meer te merken: is

deze aanwezig, dan kunnen er zeer goede resultaten worden geboekt en kan de

raadscommissie worden gezien als een welkome aanvulling in het kader van het

wijkgericht werken van de Gemeente Utrecht. De voorzitter van de raadscommissie

Zuid laat bijvoorbeeld zien dat één persoon veel kan bereiken als hij of zij het op de

juiste manier aanpakt (zie kader 5.1).

Bij afwezigheid van een dergelijke persoonlijkheid, beschouwen veel raadsleden

volgens hun geïnterviewde collega’s deze raadscommissie vooral als een ’verplicht

nummer’ dat vooral veel tijd kost die zij liever elders en anders hadden besteed.

5.4.3  Wijkontwikkelingsplan (WOP) en Wijkvisie Zuid
In 1996 is het Wijkontwikkelingsplan Hoograven/Tolsteeg opgesteld (Gemeente

Utrecht 1996). Dit plan is geschreven als een richtlijn om de wijk Hoograven ook 

in de toekomst aantrekkelijk te houden voor verschillende typen huishoudens. 

Het ’WOP’, zoals dit plan meestal wordt genoemd, voorzag in afspraken tussen

gemeente, ontwikkelaars en woningcorporaties met betrekking tot de woning-

voorraad en de fysieke structuur van de wijk. Uit interviews met ontwikkelaars,

raadsleden, wethouders en medewerkers van de verschillende woningcorporaties24

is gebleken dat het WOP nooit echt van de grond gekomen is. De malaise rond het

Hart van Hoograven illustreert dit nog het meest (zie 5.5.2).
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Een meer recent document is de Wijkvisie Zuid die door het wijkbureau en de

wijkraad samen is opgesteld. In deze visie zijn de gemeentelijke doelstellingen voor

de komende tien jaar uitgewerkt aan de hand van de wensen van de bewoners. 

De jaarlijkse wijkprogramma’s, waarin alle lopende projecten voor een bepaald jaar

zijn opgetekend, zullen worden gekoppeld aan deze visie (Gemeente Utrecht

2003g).

Wat beide programma’s met elkaar gemeen hebben is dat ze zijn ontwikkeld in

samenspraak met de bewoners. Vooral in de wijkvisie is de mening van de bewoners

sterk vertegenwoordigd. Hoewel de bewoners regelmatig bij elkaar kwamen om te

overleggen over de plannen, konden verschillende geïnterviewde sleutelpersonen

niet zeggen of de sociale cohesie tussen deze verschillende bewoners daardoor ook

is toegenomen. Wel konden zij beamen dat er hier en daar wel nieuwe contacten

tussen bewoners zijn ontstaan als gevolg van periodiek overleg. De geïnterviewden

bevestigden hiermee de verwachting dat het voornamelijk om ’het geijkte kader’

gaat: hoewel de mening van de ondervraagde bewoners als representatief wordt

beschouwd voor alle bewoners van de wijk, zal ook volgens hen de overgrote meer-

derheid van de bewoners op geen enkele manier bij de totstandkoming van zowel

het wijkprogramma als de wijkvisie betrokken zijn geweest. De programmasecretaris

van het ’Onze Buurt Aan Zet’-programma van de gemeente Utrecht die stelt:

”Daar moet je wel mee uitkijken. Wat je moet zien te voorkomen is dat de mensen

die het meeste lef hebben, de grootste bek hebben, het makkelijkste uitdrukken:

’praat die man nou voor zichzelf of staan er 40 mensen achter hem?’ Dus ik denk

wel dat je daar heel zorgvuldig mee om moet gaan.”

Het moet echter niet zo zijn dat dit gebrek aan representativiteit voor beleidsmakers

een legitieme reden vormt om voorbij te gaan aan de mening van bewoners. Een

gemeente bijvoorbeeld, zal in dat geval moeten proberen om via andere structuren

de niet-gehoorde bewoners alsnog te horen.

5.4.4  DUO-overeenkomst en sloop/nieuwbouw
Als er één bindende factor in Nieuw-Hoograven is, dan is het wel de bekendmaking

van sloopplannen. In hoofdstuk 4 hebben we hier al even kort aandacht aan besteed

in het kader van de DUO-overeenkomst, het document waarin de herstructurerings-

opgave van de stad Utrecht voor de komende jaren is vastgelegd en ondertekend

door gemeente en de woningcorporaties (zie: Communicatiegroep DUO 2002a,

2002b). Voordat deze overeenkomst er was, werden er uiteraard ook al woningen

gerenoveerd of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Vooral de oudere bewoners

die al hun hele leven in de wijk wonen, blijken moeite te hebben om hun woning te

verlaten, zeker wanneer zij geen kans zien om binnen de wijk een andere woning te

vinden. Zij zijn gehecht aan de buurt en identificeren zich daar ook mee, zo bleek

onder andere uit een interview met de secretaris van de wijkvereniging, die zelf

jarenlang in de wijk heeft gewoond. 

De invloed van sloop- en nieuwbouwplannen op sociale cohesie onder de bewoners

is groot. Allereerst zijn er de tegenstanders van sloop. Doordat zij met z’n allen in

hetzelfde schuitje zitten, kan er een soort gevoel van verbondenheid ontstaan

(sociale solidariteit). Gelijkgerichte opvattingen, zoals we in hoofdstuk 2 hebben

aangegeven, kunnen tevens een belangrijke rol spelen bij de sociale cohesie in een

buurt. Daarnaast zijn er ook tegenstanders van nieuwbouw. Deze bewoners hebben

zich in Hoograven bijvoorbeeld verenigd in de ’Stichting Bewoners Verlengde

Hoogravenseweg Noord’. Hoewel deze stichting andere belangen heeft dan de

mensen wier huizen met sloop bedreigd worden, is het resultaat van de negatieve

berichtgeving hetzelfde: ook zij ervaren een bepaalde mate van verbondenheid met

lotgenoten (andere bewoners) en kunnen zich identificeren met het gebied waarvoor

de bouwplannen zijn uitgevaardigd25.
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De interviews bevestigen de gedachte dat sociale cohesie eerder tot stand komt

vanuit negatieve dan vanuit positieve gebeurtenissen (zie kader 5.2). Zowel bij de

tegenstanders van sloop als bij de weerstand tegen nieuwbouw speelt het idee van

de ’gemeenschappelijke vijand’ een belangrijke rol (zie ook: Schuyt 1997): het

gemeenschappelijk als nadelig ervaren van een gebeurtenis zorgt voor een bepaalde

mate van binding onder de betrokkenen.

Kader 5.2  Uitspraken van geïnterviewden over sociale cohesie

”Je kunt ontzettend goed sociale cohesie bevorderen in een wijk door met slechte plannen te

komen” (voorzitter Raadscommissie Zuid)

”De samenhang is misschien nog groter geworden bij sommige groepen, doordat bijvoorbeeld

de gemeente heeft gefaald bij bepaalde beleidsuitvoeringen” (programmamanager integrale

veiligheid)

”In de Pelikaanstraat, daar moet zo’n snelle busbaan om de zuid richting Uithof komen. Nou 

dat gaat door een stuk straat. De mensen tonen enorm verzet natuurlijk. En dat is logisch, 

een rustige straat wordt opeens zo’n enorme busbaan. De sociale cohesie in die straat is nu

helemaal toppie! Ze hebben elkaar allemaal gevonden, zijn het allemaal met elkaar eens…”

(programmasecretaris Hoograven Aan Zet)

”Een gezamenlijke klaagzang leidt tot een vorm van cohesie” (projectontwikkelaar)

”Op het moment dat het rustig is en dat de sociale cohesie echt in orde is dan zul je ook zien

dat je maar weinig terug krijgt (…) maar wanneer je zegt: ’hier gaan we 180 meter hoog

bouwen’ zegt de één: ’Utrecht doet eindelijk mee in de Randstad’ en de ander zegt: ’zijn ze 

nou helemaal besodemieterd!’ En dan gebeurt er weer wat. (…) Als je een gemeenschappelijke

vijand kunt creëren, dan werkt dat” (raadslid Leefbaar Utrecht)

>  Het belang van goede communicatie voor sociale cohesie

Een aspect dat voor een belangrijk deel bijdraagt aan het gevoel van ontevredenheid

is gebrekkige informatie of zelfs het uitblijven daarvan, bijvoorbeeld wanneer

partijen als de gemeente, woningcorporaties of ontwikkelaars bepaalde beloften niet

na kunnen komen om wat voor reden dan ook. Het uitblijven van informatie kan het

vertrouwen van de bewoners en instanties ernstig schaden (Fortuin & Ouwehand

2003). Het is volgens een aantal geïnterviewden dan ook begrijpelijk als bewoners

zich bedrogen of op zijn minst niet serieus genomen voelen (zie kader 5.3). Tijdens

de interviews is gebleken dat de meningen verdeeld zijn over het wel of niet

communiceren als er eigenlijk niks te vertellen valt: sommigen vonden dat geen of

slecht nieuws ook aan de bewoners verteld moest worden, terwijl anderen de

mening waren toegedaan dat alleen positief nieuws naar buiten gebracht zou

moeten worden. Welke optie men uiteindelijk ook kiest, het is duidelijk dat de

manier waarop bewoners van de voortgang op de hoogte worden gehouden van

groot belang is voor het beeld dat zij hebben van de partijen waarmee zij

samenwerken en zich al dan niet kunnen identificeren.

Kader 5.3  Het belang van communicatie voor de sociale cohesie

”Zulke problemen zie je ook bij de as van Kanaleneiland, daar gaan we acht- of negenhonderd

woningen slopen. (…) De oudere bewoners in het te slopen gebied maken zich er ernstig zorgen

over, maar sommige delen van die zorgen kun je wegnemen door gewoon helder te zeggen

van: ’moet u eens luisteren, wij willen wel als woningcorporatie gaan slopen, maar niet eerder

dan 2009’. Dan weten mensen dat ze tussen nu 2003 en straks 2009 daar nog kunnen blijven

wonen en dus eventueel hun keuken kunnen verbouwen of behangen of schilderen of wat dan

ook. Terwijl je nu in 2003 ineens zegt van: ’wij gaan op termijn slopen’ en verder zeg je niks

meer. Dan laat je iemand vanaf 2003 in onzekerheid. En die loopt zich jarenlang af te vragen

van: ’moet ik nou wel of moet ik nou niet; doe ik dit wel of niet?’ Nou het gevolg is dat je hart-

stikke chagrijnig wordt en dat je daar dus nooit meer mee kunt communiceren als woningbouw-

vereniging of als gemeente of als wie dan ook” (raadlid Leefbaar Utrecht)
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Hierdoor zullen bewoners ook niet zo snel meer geneigd zijn om deel te nemen aan

een projectgroep of andere vorm van overleg of participatie. Deze reactie wordt 

door Hirschman (1970) ’exit’ genoemd. ”Radiostilte is gewoon killing”, aldus de

programmamanager Integrale Veiligheid. Voor de sociale cohesie heeft dit eigenlijk

twee verschillende effecten. Enerzijds komen bewoners door alle frustraties over de

gang van zaken dichterbij elkaar te staan en kunnen ze samen een blok vormen

tegen ’het kwaad’. Met andere woorden: de horizontale cohesie wordt bevorderd

door slechte plannen (in de ogen van de bewoners) of gebrekkige communicatie.

Anderzijds wordt de verticale cohesie juist sterk belemmerd door een dergelijke

gang van zaken: bewoners die zich altijd hebben ingezet voor de wijk en actief zijn

geweest in projectgroepen zullen zwaar gedesillusioneerd raken door de plannen en

zijn daardoor in de toekomst niet erg enthousiast om deel te nemen aan nieuwe

samenwerkingsverbanden (zie ook kader 5.4).

>  De invloed van de fase waarin het project zich bevindt op de sociale cohesie

De mate waarin bewoners bij de plannen worden betrokken, kan niet los worden

gezien van de fase waarin een project of beleidsproces zich bevindt. Over het

algemeen geldt: probeer bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij het proces

te betrekken (Fokkema & Krebber 1999). Het moge duidelijk zijn dat in boven-

genoemde voorbeelden het proces al een tijdje speelt en dat de plannen inmiddels

al zijn vastgelegd en alleen nog uitgevoerd moeten worden. In sommige gevallen

zijn de bewoners al vanaf het begin bij de besluitvoering betrokken geweest, maar

zijn zij voor een deel afgevallen naarmate het project vorderde, zoals bij het Hart

van Hoograven. In andere gevallen worden de bewoners voortdurend in onzekerheid

gelaten, zoals bij sloopplannen. Zowel de gebrekkige communicatie over het Hart

van Hoograven als de sloopplannen in Hoograven hebben een negatieve invloed op

het vertrouwen van de bewoners in de overheid en andere betrokken partijen en zijn

dus eigenlijk ten dele als gunstig voor de sociale cohesie te beschouwen (het eerder

genoemde idee van de gemeenschappelijke vijand). Aan de andere kant zijn er ook

projecten waar bewoners wel van begin tot eind worden betrokken bij de plannen en

waar zij vanuit een positieve uitgangssituatie met elkaar in contact komen, zoals bij

het project Veilige Binnenterreinen van het ’Onze Buurt Aan Zet’-programma (zie

5.5.1).

Kader 5.4  Opmerkingen van (ex-)bewoners op het forum van de website van

Hoograven (2004)

”Ik vind het langzamerhand ook niet leuk meer. Ik weet niet of het alleen aan Mitros

ligt of meer aan de gemeente in het algemeen. Zoals de huisartsenpraktijk Rijnhuizenlaan er

nou bij zit, dat is gewoon schandalig. In de flat op de hoek van de Hooft Graaflandstraat/ 

’t Goylaan is het nog meer een zooitje geworden dan voorheen al. Die flat zou vorig jaar al

gesloopt worden. (…) Ik geef het nog een jaar en als het dan nog niet is veranderd ga ik hier

weg, naar een fatsoenlijke gemeente”.

”Ja gelijk heb je. Ik ga zelf ook verhuizen. Ben het helemaal zat. Mitros en gemeente doen

beloftes maar komen ze niet na. ’t Goylaan krijgt zelfs nieuwe keukenblokken dus ga er maar

vanuit dat het er voorlopig nog staat”.

”Wanneer wordt er nu eindelijk eens duidelijk wanneer de huizen aan de Hooft Graaflandstraat

14-48 gesloopt gaan worden? Vanaf 1996 zijn er verschillende commissies geweest die vooral

veel moesten meedoen aan overleg. Tot op heden is er nog steeds geen duidelijk beeld wanneer

bewoners een urgentieverklaring krijgen en wanneer er gesloopt gaat worden. Inmiddels zijn

we een aantal directeuren en rayonmanagers van Mitros en een aantal wethouders verder. Om

kotsziek van te worden”.
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”Wat mij opviel waren de brievenbussen van de flat aan de zijde van de vijver. Wat is hier 

aan de hand? Wordt deze flat binnen twee jaar gesloopt of zo? Zo niet, dan is het een

schandalig voorbeeld van hoe nalatig beheer mensen voorgoed afsluit van integratie in de

samenleving. Wat voor zelfbeeld houd je over aan zulke huisvesting? Wie kun je hier met 

goed fatsoen ontvangen? Welk giro-afschrift komt nog aan? Zo’n brievenbus hoort meteen 

te worden hersteld. Daar moet je bovenop zitten. In plaats van al die miljoenen die in

kletscommissies en vergaderingen worden gestoken had een ’kansarme’ bewoner kunnen

worden aangesteld als nachtwaker: een wijkwerker met dezelfde werktijden als de

vandalen/overlastgevers”.

5.4.5  Conclusie
De belangrijkste conclusie van deze paragraaf is dat vooral negatieve berichtgeving

of helemaal geen berichtgeving kan leiden tot meer sociale cohesie onder de

bewoners. Ontevredenheid kan ertoe leiden dat bewoners zich verenigen (gelijk-

gerichte opvattingen), maar onduidelijkheid of onwetendheid is een nog sterkere

cohesiebevorderende factor. Een andere mogelijkheid is dat zij afhaken (’exit’) omdat

zij niet meer in een goede afloop geloven. Er ontstaat dan een soort community of

limited liability (Janowitz 1967). Sloopplannen resulteren in een zeer bewuste vorm

van identificatie met de buurt, die bovendien kan leiden tot sociale participatie in de

vorm van actiegroepen of andere vormen van georganiseerde weerstand. Het is

echter moeilijk te zeggen hoe structureel deze gezamenlijke klaagzang uiteindelijk

zal zijn. Vooral actiegroepen zullen na het al dan niet behalen van het gewenste

resultaat worden opgeheven, waarna ook de contacten tussen de leden op een lager

pitje zullen komen te staan. Wanneer er zich nieuwe gelegenheden voordoen om

opnieuw samen te werken, zullen de leden elkaar wel snel weten te vinden. Ook hier

geldt weer dat het voornamelijk het ’geijkte kader’ betreft.

Een betere manier om bewoners te activeren is door hen bij verschillende projecten

te betrekken die in de buurt worden gestart. In de volgende paragraaf zullen we

daarom kijken in hoeverre projectmatige beleidsprocessen van invloed zijn op de

sociale cohesie onder de bewoners van Hoograven.

5.5  De effecten van projectmatige en andere niet-gemeentelijke
beleidsprocessen op de sociale cohesie in Nieuw-Hoograven
In het voorgaande hoofdstuk werd al aandacht besteed aan verschillende projecten

die in Hoograven lopen. Uit de interviews kan geconcludeerd worden dat een

projectmatige aanpak een betere manier is om bewoners te betrekken bij het

oplossen van de problemen die in hun wijk spelen. Hiervoor is een aantal redenen

aan te dragen:

1 een project is overzichtelijk

2 een project is meestal van tijdelijke aard

3 een project staat dichter bij de problemen van de bewoners

4 een project is sneller uit te voeren en biedt vaak sneller resultaten.

In deze paragraaf zullen we achtereenvolgens kijken naar het ’Hoograven Aan 

Zet’-project, het Hart van Hoograven en enkele andere projecten die in Hoograven

lopen.

5.5.1  Hoograven Aan Zet
Het ’Hoograven Aan Zet’-project laat zien hoe bewoners op een positieve manier

kunnen worden ingezet om problemen in hun buurt of wijk te verminderen. Het

bevorderen van de sociale cohesie is bij dit project dus een belangrijk doel. De

achterliggende gedachte van het ’Onze Buurt Aan Zet’-programma (OBAZ) is dat

bewoners zoveel mogelijk moeten worden ingezet voor datgene waar zij zelf goed in

zijn. ”Wij zoeken probleemoplossers in plaats van probleemeigenaars”, aldus de
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directeur van Stichting ’De Wijk’ (VNG 2003, p.11). Deze uit de Verenigde Staten

overgewaaide methode wordt Asset-Based Community Development genoemd,

kortweg, de ABCD-methode. In kader 5.5 is kort weergegeven hoe het OBAZ-

programma in Hoograven mede met behulp van deze methode is vormgegeven26. 

Een belangrijk initiatief om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten en daar-

mee ook de binding die zij met de buurt hebben, is het opzetten van het Hoograven

Aan Zet Centrum. Vanuit dit centrum zijn in samenwerking met het wijkbureau en

het programmamanagement de overige zes projecten opgezet en gecoördineerd.

Eén van deze zes projecten is de ’Fontein ’t Goylaan’. Veel bewoners bleken het

jammer te vinden dat deze niet meer werkte en grepen het OBAZ-programma aan

om geld te verkrijgen om ervoor te zorgen dat deze weer ging werken (Wonen &

Milieu 2003). De realisatie van dit project geeft aan dat de bewoners op

verschillende manieren met hun buurt verbonden zijn. Zowel de fysieke, de sociale

als de mentale component van Van der Land (2003) zijn hierin te herkennen: fysiek

omdat men zich identificeert met fysieke kenmerken van de buurt (in dit geval de

fontein), mentaal omdat men de betrokkenheid bij de buurt ook uit in deelname aan

een projectgroep en sociaal omdat men dankzij deze actieve vorm van betrokken-

heid ook andere buurtbewoners leert kennen en er nieuwe contacten zijn ontstaan.

Voor een deel beperken deze contacten zich tot het ’geijkte kader’: één van de

betrokkenen bij dit project is bijvoorbeeld ook actief lid van de wijkraad.

Kader 5.5  Het ’Hoograven Aan Zet’-project

Voor de periode 2001-2003 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

€1.500.000 beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan het verbeteren van de vei-

ligheid, de sociale samenhang en de leefbaarheid in Hoograven. Een belangrijke doelstelling van

dit programma, dat als een aanvulling op het bestaande Grotestedenbeleid kan worden gezien,

is het activeren van bewoners. De gemeente Utrecht betaalt zelf ook 1,5 miljoen Euro, de zoge-

heten cofinanciering. Het programmabureau van de gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om

dit budget in zijn geheel aan het wijkbureau ter beschikking te stellen. Het wijkbureau heeft

vervolgens een extern bureau ingehuurd (Wonen & Milieu) om het programmamanagement te

voeren. Halverwege 2001 zijn de buurtbewoners uitgenodigd om hun ideeën te geven over hun

buurt (zie bijvoorbeeld: Utrechts Nieuwsblad 2001a). Tijdens een tweede bijeenkomst is geke-

ken welke van deze ideeën wel en niet gehonoreerd konden worden. In figuur 5.1 is weergege-

ven hoeveel ideeën er aanvankelijk waren en hoeveel voorstellen daar uiteindelijk uit zijn voort-

gekomen. Het merendeel van de voorstellen is afkomstig van bewoners. Vooral de thema’s

’leefbaarheid’ en ’sociale samenhang’ verdienen volgens hen de nodige aandacht.

Op basis van de voorstellen zijn uiteindelijk zeven projecten opgesteld: (1) het Hoograven Aan

Zet Centrum, (2) Marokkaanse buurtvaders, (3) Veilige scholen in Hoograven, (4) Aanpak

veilige binnenterreinen, (5) Jongeren aan zet, (6) Ondernemers aan zet en (7) Fontein ’t

Goylaan. Voor elk van deze projecten is een projectleider aangesteld. Ze worden uitgevoerd

door bewoners en instellingen die de ideeën hebben ingebracht tijdens de bijeenkomsten.
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Figuur 5.1  Ideeën en voorstellen

voor ’Hoograven Aan Zet’ 

(bron: Wonen & Milieu (niet

gepubliceerde presentatie)
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Ook bij de andere projecten zijn deze verschillende componenten terug te vinden, zij

het niet altijd in even sterke mate. Over het algemeen kan echter wel gesteld

worden dat alle projecten op de één of andere manier bijdragen aan het opbouwen

of versterken van de binding die de bewoners met hun buurt hebben.

Uit gesprekken met onder andere de programmamanager, de assistent-

wijkmanagers, de programmasecretaris en de accountmanager is dan ook gebleken

dat het OBAZ-programma een groot succes is. Een groot aantal bewoners heeft

zichzelf aangemeld om deel te nemen aan één van de zeven projecten. Daarnaast is

een aantal bewoners ’opgespoord’ door middel van huisbezoeken in samenwerking

met de Fontys Hogeschool Eindhoven, waarin hen werd gevraagd waar zij goed in

waren en op welke manier ze deze kwaliteiten in de buurt zouden kunnen inzetten

(zie bijvoorbeeld: Davelaar e.a. 2001; Kenniscentrum Grote Steden 2004b).

In totaal zijn er 130 buurtbewoners geïnterviewd, waarvan er 60 hun kwaliteiten op

vrijwillige basis inzetten voor de buurt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan

een cursus internationaal koken, spelletjesavonden voor volwassenen, het oprichten

van een wijkkrant of aan activiteiten die aansluiten bij één van de zeven projecten

(Wonen & Milieu 2003).

Figuur 5.2 laat bijvoorbeeld zien dat met een vrij eenvoudige ingreep, namelijk het

metselen van een muurtje, snel resultaat kan worden geboekt: de bewoners worden

zelf ingezet om de veiligheid in hun woonomgeving te verbeteren. Door de ruimten

onder de galerij schuin dicht te metselen kunnen deze niet langer als hangplek

worden gebruikt door overlast veroorzakende jongeren. De mozaïeken zijn boven-

dien door de bewoners zelf gemaakt, waardoor de binding met hun woonomgeving

wordt versterkt.

Naast de bewoners die al actief zijn, is er ook een aantal bewoners dat wel te

kennen heeft gegeven zich in te zetten voor de wijk, maar nog geen geschikte

activiteit of lokatie heeft gevonden (Website Hoograven 2004).

De meeste geïnterviewden benadrukten wel dat het logisch is dat een dergelijk

project er beter in slaagt de bewoners te bereiken dan bijvoorbeeld een overleg over

het Hart van Hoograven, deelname in de wijkraad of in een bewonersoverleg. De

programmamanager van het ’Hoograven Aan Zet’-project noemde hiervoor een

belangrijke reden, namelijk dat het erg belangrijk is dat bewoners daadwerkelijk iets

kunnen doen (snelle resultaten), in plaats van veel te vergaderen:

”Je kan op verschillende manieren participeren: je kan participeren in de zin van

praten, vergaderen en je kan participeren door gewoon iets te doen. (…) Nou blijkt

eigenlijk in Hoograven: doe dingen, organiseer activiteiten. Niet dat je zegt van ’ze

moeten persé ook gaan vergaderen’, het verschil moet er zijn”.
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Figuur 5.2  Door bewoners gemaakte

kunst onder de galerijen (foto’s: Erik

van Marissing, 2004)
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Naast snelle resultaten is ook de eerder genoemde korte looptijd van de projecten

belangrijk. Hierdoor wordt het voor bewoners veel inzichtelijker waar zij mee bezig

zijn.

>  Conclusie

De zeven projecten in het kader van het ’Onze Buurt Aan Zet’-programma hebben,

afgaand op het grote aantal deelnemers en vrijwilligers dat zich hiermee bezighoudt,

een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de buurtbinding en daar-

mee ook de sociale cohesie in Hoograven. Dit is voor een groot deel te danken aan

een snelle en voortvarende aanpak door het wijkbureau en de programmamanagers.

Door bewoners er vanaf het begin bij te betrekken (zie bijvoorbeeld: Fokkema &

Krebber 1999) en hen bovendien zoveel mogelijk zelf in te zetten bij de uitvoering

(sociale participatie) hebben ze het gevoel ’erbij te horen’ en serieus te worden

genomen (identificatie met de buurt). Vanwege het succes is daarom besloten dat

de OBAZ-periode met één jaar zal worden verlengd, waardoor in 2004 activiteiten

kunnen worden voortgezet en eventuele nieuwe activiteiten kunnen worden

opgestart.

De kans bestaat dat de situatie weer verslechtert en dat de wijk weer terugvalt naar

het oude niveau, zoals dat voor de start van het ’Hoograven Aan Zet’-project was.

De mate van sociale cohesie, zoals die nu aanwezig is tussen de (actieve) bewoners

onderling (horizontale cohesie) en met de instanties waarmee wordt samengewerkt

(verticale cohesie) zou daarmee ook kunnen afnemen.

Een meer positieve verwachting die onder de geïnterviewden leefde, is dat de door

het project ontstane relaties een goede basis vormen voor nieuwe samenwerkings-

verbanden tussen allerlei personen en instanties in Hoograven. 

5.5.2  Hart van Hoograven
De problematiek rond het Hart van Hoograven, het gebied rond ’t Goylaan, is veel

omvangrijker en gecompliceerder dan die van Hoograven Aan Zet. De oplossingen

en daarmee ook de samenwerkingsverbanden die deze oplossingen moeten bewerk-

stelligen zijn dan ook van een heel andere orde dan de hierboven geschetste projec-

ten. In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan het meest complexe

samenwerkingsverband in Nieuw-Hoograven.

In 1996 is het wijkontwikkelingsplan voor Hoograven en Tolsteeg opgesteld (zie

5.4.3). In dit plan is onder andere aandacht besteed aan de omgeving rond winkel-

centrum ’t Goylaan. De plannen voorzagen in een grootschalige aanpak van het

gebied: de wegenstructuur, het winkelbestand, de openbare ruimte en de woningen

zouden grondig worden aangepakt (zie ook: Vechtkrant 2002). Hiertoe werd een

samenwerkingsverband gerealiseerd tussen de gemeente, de woningcorporatie

Mitros, Bouwfonds en projectontwikkelaar AM Wonen (voorheen Amstelland).

Echter, sindsdien is het angstvallig stil gebleven en is er weinig gebeurd. In 2001

beleefde de WOP-overeenkomst een historisch dieptepunt en kwam de aanpak van 

’t Goylaan volgens verschillende geïnterviewden27 zelfs volledig tot stilstand. Eén van

de oorzaken was het gebrek aan financiële middelen bij de Gemeente Utrecht. De

wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen wilde het tekort van €680.000,- niet

bijpassen omdat zij van mening was dat de plannen niet gemaakt hadden mogen

worden voordat de inkomsten definitief vastgelegd waren. Hierdoor zijn er volgens

haar bij de bewoners verkeerde verwachtingen gewekt (Utrechts Nieuwsblad 2002b).

De voorzitter van de raadscommissie legt dit uit aan de hand van een voorbeeld 

(zie kader 5.6).

Kader 5.6 Het belang van duidelijke randvoorwaarden bij bewonersparticipatie 

”Het grootste probleem bij deze werkwijze is dat mensen op een hele goede manier erbij

betrokken waren, heel enthousiast waren. (…) Alleen het wijkontwikkelingsplan is geen steden-

bouwkundig plan. En er ligt geen geldplaatje onder. Het is in feite, zoals ik het wel eens noem,
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van je vraagt aan een kind: ’nou maak maar een verlanglijstje wat zou je voor Sinterklaas

willen hebben, of voor je verjaardag?’ En tegen die tijd dat dat kind jarig is, dan zeg je: 

’nou leuk dat je dat allemaal wil, maar het geld is op, dus we kunnen er niet meer dan één

chocoladeletter van maken’. En dat kind zegt dan: ’dan had je me ook niet moeten vragen wat

ik allemaal wil, als je toch geen geld hebt’. Nou dat is een beetje het verhaal in Hoograven…”

”Achteraf kijkend, wat echt fout is gegaan, is dat de gemeente op dat moment niet goed heeft

nagedacht over de beperkende randvoorwaarden. Niet heeft gezegd van ’jongens, we gaan nu

het verjaardagslijstje maken, maar houd er rekening mee dat misschien maar de helft kan en

dat we nog niet weten welke helft kan’. En dat vind ik onvoldoende tegen de mensen gezegd.

Dus dat kind denkt: ’goh, ik krijg dadelijk een computer voor mijn verjaardag’ en dan blijkt het

alleen maar een muis te zijn of zo…” 

”Ik denk dat je als overheid ook wel de taak hebt om (…), om nog even terug te komen op dat

kind met het verlanglijstje, je moet tegen dat kind al van het begin af aan zeggen: ’joh, je mag

dat verlanglijstje maken, maar zet daar geen dingen op die duurder zijn dan 100 euro’…” 

(voorzitter raadscommissie Zuid)

Mede dankzij dit financieringstekort is het worst case scenario werkelijkheid

geworden: alle betrokken partijen wezen met een beschuldigende vinger naar 

elkaar en de bewoners bleken de grootste verliezers. De inschakeling van een

externe projectleider, zoals bij Hoograven Aan Zet, had deze malaise volgens een

geïnterviewde projectontwikkelaar niet kunnen voorkomen, ook niet als deze

onafhankelijk was geweest:

”Voor ’t Goylaan was er een externe projectleider, maar die werd betaald door de

gemeente en dus, ja, weinig onafhankelijkheid. (…) Het is lastig. En waarom? Wie

betaalt die persoon? Wie is de opdrachtgever?”

In het voorjaar van 2003 meldde het Utrechts Nieuwsblad (2003a) ineens dat er 

een doorbraak was in het overleg en aan het eind van datzelfde jaar gaf de

gemeente Utrecht een persbericht uit, waarin werd meegedeeld dat er een 

financieel haalbaar plan is opgesteld voor het Hart van Hoograven (Gemeente

Utrecht 2003c). Dit stedenbouwkundig programma ligt momenteel ter inzage 

voor inspraak (zie figuur 5.3).
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Figuur 5.3  Schetsen van het

nieuwe Hart van Hoograven 

(bron: Gemeente Utrecht 2004)
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Wanneer de reacties hierop verwerkt zijn, volgt besluitvorming in de gemeenteraad.

In 2005 kan dan worden begonnen met de uitvoering van het programma. Het plan,

dat is weergegeven in figuur 5.3, voorziet in de volgende ontwikkelingen (Gemeente

Utrecht 2004):

– de bouw van 360 woningen, waarvan 75% en 25% huur

– een parkeervoorziening op eigen terrein voor alle koopwoningen

– een winkelcentrum van ongeveer 3850m2

– ongeveer 2700m2 voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen en

– een groengebied en parkzone van ongeveer 11.000m2.

>  Conclusie

Als alles doorgaat, heeft het uiteindelijk negen jaar geduurd voordat er iets is

veranderd in het gebied. De gevolgen hiervan liggen voor de hand: bewoners

hebben hun vertrouwen in de overheid en de andere partijen verloren, sommigen

zijn uit onvrede zelfs verhuisd (zie kader 5.4) en weer anderen hebben zelf naar

(tijdelijke) oplossingen gezocht voor de problemen rond ’t Goylaan, bijvoorbeeld

door zich te verenigen in het ’Bewonerscomité ’t Goylaan Noordzijde’ (Schrijver

2002).

Het voorbeeld van het Hart van Hoograven maakt duidelijk dat het van wezenlijk

belang is om bij dergelijke grote ingrepen duidelijk aan te geven wat de rand-

voorwaarden hierbij zijn, wie erbij betrokken zijn, in welke fase dat gebeurt en wie

er eindverantwoordelijke is en de kar trekt (zie ook Buys & Van Grinsven 1999;

Fokkema & Krebber 1999). Wanneer dat niet gebeurt kan dat leiden tot de hier-

boven geschetste problematiek. Hoewel een gemeenschappelijke vijand volgens

Schuyt (1997) de cohesie kan bevorderen, is dit geen goede basis voor verdere

samenwerking tussen de bewoners en de andere betrokken partijen, zoals de

gemeente en vooral ook de marktpartijen. Bewoners kunnen zo gedesillusioneerd

raken dat zij zich geen zin meer hebben om nog een keer met Mitros of AM om de

tafel te gaan zitten en waardoor ze uiteindelijk vaak afhaken. Dit kan ertoe leiden

dat bij nieuwe plannen onvoldoende draagvlak kan worden gecreëerd onder de

bewoners.

5.5.3  Andere activiteiten in Nieuw-Hoograven
Naast gemeentelijk beleid en projectmatige activiteiten kent Hoograven, net als veel

andere wijken, ook andere groeperingen en organisaties die op de één of andere

manier in de wijk actief zijn. De wijkvereniging ’Hoogravens Belang’ is hiervan een

goed voorbeeld. Deze vereniging is voortgekomen uit de Oranjevereniging, die is

opgericht toen de wijk werd gebouwd. De vereniging bestaat vooral uit autochtone

bewoners die er al hun hele leven wonen. Dit zijn de bewoners die door Elias &

Scotson (1965) de ’gevestigden’ worden genoemd. Net als veel andere verenigingen

heeft ook de wijkvereniging de grootste moeite om nieuwe leden te werven. De

bestuursfuncties worden zelfs grotendeels vervuld door leden die al enige tijd uit de

wijk verhuisd zijn28. Hoewel de huidige leden zeggen moeite te doen om nieuwe

leden te werven, vormen zij naar buiten toe een gesloten gezelschap en lijkt lid-

maatschap van deze vereniging weinig aantrekkelijk voor nieuwkomers (door Elias 

& Scotson de ’buitenstaanders’ genoemd).

Deze constatering bevestigt het idee van Schuyt (1997) dat een sterke interne

cohesie ertoe kan leiden dat het lastig is om als buitenstaander tot een dergelijke

groep toe te treden (zie hoofdstuk 2). De vereniging heeft als doel om activiteiten

voor de bewoners van Hoograven en Tolsteeg te organiseren, zoals een

Koninginnedagviering, een Sinterklaasintocht en een wijkfeest (’Happening

Hoograven’). Voor de financiering van deze activiteiten is de vereniging grotendeels

afhankelijk van sponsors en samenwerking met organisaties als Portes (de welzijns-

organisatie). Pogingen om gemeentelijke subsidies te verkrijgen, hebben tot nog toe

weinig resultaat gehad. Omdat de activiteiten erg laagdrempelig zijn, komen er wel
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veel bewoners op af. De activiteiten bieden bewoners een goede gelegenheid om

elkaar op een informele manier te ontmoeten.

De activiteiten dragen zeker bij aan de sociale cohesie in de wijk: zowel jong en oud

als autochtoon en allochtoon nemen deel aan verschillende activiteiten en spreken

hierover hun waardering uit. De secretaris van de wijkvereniging oordeelt:

”Die vonden het ’leuk’ of ’het was geweldig’, dat is het enige wat je hoort. We zijn er

erg gelukkig mee als we dat horen, daar doen we het voor (…) dat het ook eens in

bredere zin tezamen komt.”

Naast het organiseren van deze activiteiten wordt er ook gepoogd om hier over te

berichten in de lokale pers:

”We proberen dus de positiviteit naar voren te brengen en niet altijd het negatieve,

want als je een bericht hoort dan is het negatief (…) nooit zijn er positieve dingen.” 

Herhaaldelijk schrijven naar bijvoorbeeld het Utrechts Nieuwsblad, leverde volgens

de secretaris echter niks op. 

>  Conclusie

Het bovenstaande voorbeeld maakt twee dingen duidelijk. Ten eerste geeft dit

voorbeeld aan hoe moeilijk het is voor een vereniging om activiteiten te organiseren

zonder de (financiële) hulp van het wijkbureau of de gemeente in bredere zin.

Omdat de vereniging geen duidelijke missie heeft, die aansluit bij de doelstellingen

van het wijkprogramma, is het vrijwel onmogelijk om subsidies te verkrijgen voor

hun activiteiten. Uitsluiting vindt dus, behalve op het sociale vlak, ook plaats langs

politiek-financiële lijnen en niet alleen doordat bepaalde groepen zichzelf afsluiten

van hun omgeving. De wijkvereniging staat immers open voor samenwerking met

andere partijen, maar slaagt hier om eerder genoemde redenen niet in.

Het voorbeeld van de wijkvereniging zegt ook iets over het belang van de bericht-

geving achteraf. Om een herstructureringswijk er weer bovenop te kunnen brengen

is het van groot belang dat er iets wordt gedaan aan het negatieve imago van de

wijk. Dergelijke activiteiten zijn een goede manier om daarmee te beginnen en

zouden daarom ook meer aandacht van de pers moeten krijgen. De mentale binding

met de buurt (Van der Land 2003) zou op deze manier verbeterd kunnen worden.

Positief nieuws geeft bewoners namelijk de gelegenheid om trots op hun buurt te

zijn. Het zorgt ervoor dat zij zich met hun buurt kunnen identificeren.

Ook van sociale participatie is duidelijk sprake: de leden van de wijkvereniging

kennen elkaar meestal al zolang ze in de wijk wonen.

In hoeverre van gelijkgerichte opvattingen kan worden gesproken is niet duidelijk.

Daar het hier slechts om enkele activiteiten per jaar gaat, lijkt de structurele

bijdrage aan de sociale cohesie in Hoograven echter minimaal. Daarnaast is het niet

ondenkbaar dat de waarden en normen van de ’gevestigden’ afwijkt van die van de

’nieuwkomers’, die desondanks toch deelnemen aan sterk op bepaalde culturele

achtergronden gestoelde activiteiten zoals een sinterklaasintocht of kerstviering.

5.6  Conclusie

5.6.1  Inleiding
In dit hoofdstuk is gekeken in hoeverre het beleidsproces van invloed is op de

sociale cohesie in Utrecht Zuid en in Nieuw-Hoograven in het bijzonder. Op basis 

van de interviews kan worden geconcludeerd dat het beleidsproces inderdaad van

invloed is op de sociale cohesie in Nieuw-Hoograven. De volgende paragrafen zullen

nader ingaan op de verschillende effecten van het beleidsproces. Hierbij wordt
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aandacht besteed aan de drie dimensies van sociale cohesie, aan bedoelde en

onbedoelde effecten en aan horizontale, verticale en institutionele cohesie. Een en

ander is weergeven in figuur 5.4.

Figuur 5.4 De invloed van beleidsprocessen op de sociale cohesie in Hoograven

Dimensies van Sociale cohesie Type cohesie

sociale cohesie als doelstelling?

Hoograven Aan Zet + + + + +P + + +

Wijkraad ± + + - +P + + -

Raadscommissie ± ± ± - ± - + ±

WOP/Wijkvisie + + + - ± ± + ±

Sloop/Nieuwbouw + + + - +N ± ± +

Wijkvereniging e.d. + + + + - + + -

Bron: Interviews met sleutelpersonen.

+ = duidelijk verband, ± = onduidelijk verband, - = geen direct verband, 

P = positief effect, N = negatief effect

In de figuur is aangegeven welk verband er bestaat tussen de geconstateerde mate

van sociale cohesie en het beleid of project dat is onderzocht. Vervolgens is aan-

gegeven of het hier om bedoelde of onbedoelde sociale cohesie gaat, of dat positief

of negatief is en tussen wie deze cohesie is geconstateerd. Er kan sprake zijn van

een duidelijk verband, een onduidelijk verband of helemaal geen verband.

Uit de figuur kan worden opgemaakt dat er in veel gevallen sprake is van een

verband tussen het onderzochte beleidsproces en de sociale cohesie in de buurt.

Echter, het gaat veelal om onbedoelde effecten en de cohesie betreft vaak het

’geijkte kader’. In de laatste drie kolommen is duidelijk te zien dat de cohesie tussen

bewoners en beleidsmakers eerder beïnvloed wordt dan die tussen bewoners

onderling. De institutionele cohesie is vooral in negatieve zin beïnvloed door de gang

van zaken rond het Hart van Hoograven (sloop en nieuwbouw). Uit de interviews is

verder gebleken dat de cohesie tussen de leden van bijvoorbeeld de raadscommissie

niet is toegenomen en dat de cohesie tussen beleidsmakers niet is toegenomen als

gevolg van de activiteiten van de wijkraad. Het Hoograven aan Zet project daar-

entegen heeft er wel voor gezorgd dat meer organisaties en diensten die in de wijk

actief zijn elkaar kennen en weten te vinden.

5.6.2  De drie dimensies van sociale cohesie
In hoeverre heeft het beleidsproces ertoe geleid dat de sociale cohesie is veranderd?

In het hoofdstuk 2 werd duidelijk dat sociale cohesie kan worden gemeten aan 

de hand van een drietal dimensies: gelijkgerichte opvattingen, sociale participatie 

en identificatie met de buurt. Deze zullen hieronder achtereenvolgens worden

behandeld.

>  Gelijkgerichte opvattingen

In een aantal gevallen is er sprake van gelijkgerichte opvattingen als gevolg van 

het beleidsproces. Zowel bewoners als beleidsmakers hebben zich bijvoorbeeld

binnen het ’Hoograven Aan Zet’-project op een eensgezinde manier ingezet om de

problemen in de wijk aan te pakken.

In een aantal gevallen kan er meer gesproken worden van een conflict van

opvattingen, zoals bij het Hart van Hoograven. Gedeelde waarden en normen, zoals

deze dimensie ook wel wordt genoemd, zijn ook tussen bewoners onderling niet
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vanzelfsprekend: zoals in verschillende interviews naar voren kwam is er een 

aantal ’moeilijk bereikbare groepen’, zoals jongeren en allochtonen. Deze groepen

zijn weinig geïnteresseerd in deelname aan samenwerkingsverbanden, omdat 

ze bijvoorbeeld niet gewend zijn om te vergaderen of om met wijkplannen te

werken.

Wanneer bewoners met zijn allen hetzelfde probleem ervaren, zoals de 

dreigende sloop en nieuwbouw, dan is er overduidelijk sprake van gelijkgerichte

opvattingen. Deze kunnen echter wel botsen met voorstanders van sloop of andere

groepen, die op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn, zoals de

gemeente Utrecht.

>  Sociale participatie

Het effect van de verschillende samenwerkingsverbanden op de sociale cohesie is

duidelijker te constateren: vooral de projecten hebben ertoe geleid dat veel 

buurtbewoners zijn geactiveerd, maar ook de wijkraad heeft er, zij het in mindere

mate, toe bijgedragen dat bewoners actiever zijn geworden voor de buurt. Uit de

interviews is gebleken dat vooral de actieve mensen elkaar beter hebben leren

kennen. De interne cohesie van de deze bewoners is, met andere woorden, ver-

beterd. Tegelijkertijd is de geslotenheid naar buiten toe ook versterkt: de problemen

van bijvoorbeeld de wijkraad en de wijkvereniging zijn deels te wijten aan het imago

dat zij naar buiten toe hebben.

De verticale cohesie is op sommige punten verbeterd, maar ook hier moet 

gezegd worden dat deze verbetering voornamelijk zichtbaar is bij de projecten. 

Dit kan deels worden verklaard door het simpele feit dat projecten sociale cohesie

tot doel hebben en regulier beleid zich meer richt op andere doelstellingen. Toch 

zijn er via het reguliere beleidsproces, zoals de wijkraad en de raadscommissie, 

ook bewoners geactiveerd en bij het beleid betrokken. Hier gaat het echter 

vooral om een onbedoeld effect. In de volgende paragraaf zullen we hierop

terugkomen.

>  Identificatie met de buurt

Tot slot kan nog enige aandacht worden besteed aan de invloed van het beleids-

proces op de binding die bewoners met de buurt hebben. In dit hoofdstuk is

gebleken dat bewoners zich op verschillende manieren met hun buurt verbonden

voelen. Dit kan betrekking hebben op hele kleine zaken als de fontein die weer in

ere hersteld is, maar ook op grotere zaken als de ontwikkelingen rond ’t Goylaan,

waarover veel bewoners belangstelling hebben getoond op bijvoorbeeld het internet-

forum en inloopavonden. Omdat er geen nulmeting plaats heeft kunnen vinden (zie

hoofdstuk 1), is moeilijk te zeggen in hoeverre deze binding nu meer of minder is

dan bijvoorbeeld een jaar geleden.

5.6.3  Bedoelde en onbedoelde effecten
De in de voorgaande paragraaf genoemde dimensies van sociale cohesie kunnen

zowel bedoeld als onbedoeld het resultaat zijn van veranderingen in de beleids-

processen. Bij het ene project heeft de samenwerking direct tot doel om bewoners

te activeren, bijvoorbeeld het ’Hoograven Aan Zet’-project, terwijl een andere vorm

van beleid er meer op gericht kan zijn om de gemeente meer inzicht te verschaffen

van de problemen en ideeën die bewoners hebben (wijkraad en raadscommissie).

Deze doelen vertonen een sterke samenhang met de eerder genoemde redenen voor

bewonersparticipatie (zie 2.3.3). 

5.6.4  Horizontale, verticale en institutionele cohesie
In dit rapport zijn drie soorten sociale cohesie onderscheiden: horizontale, verticale

en institutionele cohesie. Alle vormen van cohesie zijn in het onderzoek naar voren

gekomen. Sommige geïnterviewden gaven aan vooral meer medebewoners te

61

Stedelijk Beleid en Sociale Cohesie 

Habiforum_deelrapport cohesie  11-11-2005  14:06  Pagina 61



hebben leren kennen, terwijl anderen ook contacten hebben gelegd met beleids-

makers en projectleiders en dergelijke. Ook hier geldt dat er een samenhang is 

met de redenen waarom bewoners bij het beleid kunnen worden betrokken. In een

enkel geval zijn ook de beleidsmakers en bestuurders dichterbij elkaar gekomen

door de nieuwe aanpak.
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18) Voor zover er gesproken kan worden van één soort betrokkenheid. Elke bewoner kan dit begrip op zijn eigen

manier invulling geven. • 19) De volledige vragenlijst is te vinden in Bijlage IV. • 20) De proefperiode van twee jaar is

inmiddels voorbij. Daardoor wordt er momenteel volop bericht over de wijkraden. Vanwege uitblijvende resultaten staat

de positie van de wijkraden sterk onder druk. • 21) Zie bijvoorbeeld: Friedeman 2002; Gemeente Utrecht 2002a,

2003a, 2003b, De Kruijff 2003, De Kruijff & Boere 2003; Utrechts Nieuwsblad 2001b, 2003a, 2003b; De Volkskrant

2003; Van Der Kooij 2003. • 22) Hoewel de wijkraad Zuid ook de wijken Tolsteeg en Lunetten vertegenwoordigt, zal in

dit rapport vooral naar de betekenis voor Hoograven worden gekeken. • 23) Hiertoe behoort ook de wijk Overvecht, één

van de vijf Utrechtse GSB-wijken. • 24) Voor een deel is ook gebruik gemaakt van interviews die zijn gehouden ten

behoeve van de publicatie van Aalbers e.a. (2003). • 25) Overigens zijn er ondanks de inzet van deze vereniging

inmiddels toch woningen gebouwd op het terrein rond de sporthal. • 26) De ABCD-methode is overigens niet uniek voor

Hoograven, want deze is ’min of meer geadopteerd’ van een landelijke bijeenkomst, aldus de programmamanager. • 

27) Dit werd onder andere bevestigd door verschillende raadsleden, het bestuurslid van de wijkraad en de project-

ontwikkelaar. • 28) Overigens zijn zij niet verhuisd vanwege de wijk, maar omdat zij vanwege hun leeftijd naar een

meer geschikte, gelijkvloerse woning moesten uitzien. Zij zijn zeker van plan terug te keren naar de wijk, wanneer 

de mogelijkheid zich voordoet. 
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6 Bouwlust: een korte beschrijving

6.1  Inleiding
De ontstaansgeschiedenis van Bouwlust vertoont veel overeenkomsten met die van

Nieuw-Hoograven. Dat betekent echter niet dat deze wijk zich ook op precies

dezelfde manier heeft ontwikkeld. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste verschillen

en overeenkomsten met Nieuw-Hoograven aan de orde komen29. Hiermee wordt een

beeld geschetst van de context waarin het onderzoek plaatsvindt. Eerst zal in para-

graaf 6.2 de geschiedenis van de Bouwlust, waarna de fysieke structuur van de 

wijk aan bod komt (6.3). In paragraaf 6.4 komen de belangrijkste demografische

ontwikkelingen in de buurt aan de orde. Tot slot zullen de belangrijkste

veranderingen in Bouwlust in paragraaf 6.5 nog eens samengevat worden. 

6.2   Bouwlust in Den Haag Zuidwest 

Bouwlust maakt deel uit van de naoorlogse stadsuitbreiding Den Haag Zuidwest.

Naast Bouwlust omvat Den Haag Zuidwest verder de wijken Morgenstond, Moerwijk

en Vrederust. De wijken Moerwijk en Morgenstond werden het eerst ontworpen 

en opgeleverd en zijn geheel van de hand van Dudok. In 1953 werden de eerste

straten aangelegd in Bouwlust, waarna drie jaar later de eerste woningen ver-

schenen (Gemeente Den Haag 1998). Tussen 1956 en 1960 zijn in totaal meer dan

6200 woningen gebouwd waar zo’n 23.000 mensen in de jaren zestig gehuisvest

werden. De wijk is door het rechthoekig wegenstelsel opgedeeld in 6 buurten: De

Oorden, De Raden, De Zichten, De Steden, De Venen en De Zijden (zie figuur 6.1).
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Figuur 6.1  Lokatie van de wijk

Bouwlust binnen Den Haag30

(bron: Bolt & Torrance (2005, p.30))
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6.3  De fysieke structuur van Bouwlust
Het structuurplan uit 1949 van de hand van W.M. Dudok gaf de opzet voor de

uitbreiding van de stad in zuidwestelijke richting. Een rechthoekig wegenstelsel,

functiescheiding en brede groenstroken waren onderdeel van de visie die Dudok

voor ogen had. Hij wilde een soort tuindorp creëren met laagbouw en groene lanen

die als buffer zouden dienen tussen de stad en het plattelandsgebied eromheen.

Licht, lucht en ruimte waren in zijn ogen belangrijk in het ontwerp van een woonwijk

(Gemeente Den Haag 1998). Gemeente-architect Van den Broek uit Rotterdam

ontwierp binnen de structuur van Dudok een meer gevarieerde bouw met open

verkavelingen die kenmerkend zou worden voor de wijk Bouwlust binnen Den Haag

Zuidwest. De open verkavelingen met bebouwing die niet altijd recht of strak op de

wegen en structuren gebouwd werd, leidden tot een ruimtelijke structuur die meer

open en minder intiem is dan die van de wat oudere wijken in Zuidwest.

Op dit moment wonen er in Den Haag Zuidwest 62.000 inwoners verspreid over de

vier wijken in bijna 33.000 woningen. Bouwlust heeft de grootste bevolkingsomvang

van Den Haag Zuidwest met zo’n 25.000 inwoners. Ondanks het feit dat een aantal

architecten onder leiding van Van den Broek verschillende soorten woningen

ontwierpen zoals galerij- en portiekflats, eengezinswoningen en paviljoens zijn

’stempelverkavelingen’ (zich herhalende stempels van flats en rijtjeswoningen)

typisch voor Bouwlust (Agricola e.a. 2002).

De portiekflat van vier hoog (zonder lift) werd de favoriete bouwstijl in Bouwlust 

(zie figuur 6.2). Deze woningen hadden meestal vier kamers. Dit waren redelijk

grote woningen vergeleken met het aanbod in andere Zuidwestelijke wijken in deze

periode. Voor de huidige woningmarkt zijn deze woningen echter te klein. Daarnaast

heeft Bouwlust te kampen met een onduidelijke scheiding tussen de openbare en

private ruimten door het ontbreken van een woonlaag op de begane grond en een

onduidelijke groenstructuur met overloop uit de voortuinen naar de openbare

plantsoenen. De woonomgeving is daardoor moeilijk te beheren en vormt daarmee

een  belemmering voor de sociale controle.

Ook als het gaat om de winkelvoorzieningen in de wijk, blijkt de planning niet

optimaal geweest te zijn. In eerste instantie werden zes buurtcentra gebouwd, maar

al snel bleek dat op sommige lokaties te weinig buurtbewoners gebruik maakten van

de voorzieningen om de winkels rendabel te maken. Het winkelcentrum De Stede

daarentegen floreerde en had een aantrekkingskracht op bewoners uit de hele wijk.

De opkomst van de auto betekende het einde voor een aantal buurtwinkelcentra in
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Figuur 6.2  Portiekwoningen aan de

Wezelrade (links) en de Bouwlustlaan

(foto’s: Erik van Marissing, 2004)
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Bouwlust (Agricola e.a. 2002). In de jaren tachtig kwamen de overgebleven winkel-

centra in de problemen door de daling van het aantal inwoners en het gemiddeld

inkomen van de huishoudens in de wijk. Een instroom van bewoners met een

beperkt budget, aangetrokken door de lage huren, leidde tot een koopkrachtdaling

in de buurt. Het draagvlak voor voorzieningen nam af en gecombineerd met de

stadsvernieuwing uit de jaren 80 leidde dit tot minder winkels.

Tijdens de stadsvernieuwingsperiode in de jaren tachtig zijn 20.000 woningen in Den

Haag Zuidwest gerenoveerd maar aangezien de kwaliteit van matig niveau bleef, is

er in de afgelopen jaren besloten om veranderingen aan te brengen in de woning-

voorraad. In de ogen van de gemeente Den Haag (1998) heeft de eenzijdige

woningvoorraad van matige kwaliteit in Zuidwest bijgedragen aan de dreigende

status van ’doorgangswijk’. Veel starters op de woningmarkt komen en gaan in een

rap tempo. Niet alleen de woningen, maar ook de leefbaarheid, het voorzieningen-

niveau en het sociale klimaat dragen bij aan deze situatie. Zuidwest heeft te maken

met een grote toename van het aandeel allochtonen, het sterkste vergrijzingsproces

in Den Haag en een grote stijging van werkloosheid. Dat baart de gemeente en

woningcorporaties zorgen (Ouwehand 2002). De bewoners van de wijken zelf

beoordelen deze gesignaleerde problemen minder negatief. Woningen worden nog

steeds verhuurd en de rust en ruimte zijn nog altijd pluspunten op de Haagse

woningmarkt. Starterwoningen krijgen nog zo’n 53 reacties vergeleken met 62

reacties gemiddeld op stedelijk niveau. Doorstroomwoningen doen het minder goed,

slechts 26 reacties ten opzichte van 40 in de rest van de gemeente Den Haag en 

dat is volgens de gemeente een zorgelijke situatie. Een speerpunt in het beleid is

dan ook deze situatie te doorbreken.

In totaal zijn er eind jaren negentig bijna 3000 woningen gesloopt, 3500 nieuwe

woningen gebouwd en staan nog duizenden woningen op de nominatie voor sloop 

in Den Haag Zuidwest. De drie corporaties in Den Haag Zuidwest (Haag Wonen,

Staedion en Vestia) hebben in samenwerking met DSO hierover afspraken gemaakt.

Om de operatie zo goed mogelijk te laten verlopen en de verschillende ingrepen

goed op elkaar af te stemmen is gekozen voor een gebiedsgewijze aanpak (zie

figuur 6.3). Hierbij wordt een  onderverdeling gemaakt tussen zogeheten

’garantiecomplexen’ (de groene complexen) en ’vernieuwingscomplexen’ (de 

rode complexen). In de figuur is te zien om welke complexen het gaat. De oranje
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Figuur 6.3  Garantiecomplexen en

vernieuwingscomplexen in 

Den Haag Zuidwest (bron: 

www.woneninmorgenstond.nl, 2004)
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lijnen geven de grenzen aan van de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en

Moerwijk.

De garantiecomplexen zijn complexen waarvoor een bewoning tot 2010 is

gegarandeerd. De overige complexen komen in aanmerking voor sloop of

ingrijpende renovatie. Hierbij wordt een ’geconcentreerde werkwijze’ gehanteerd 

(De Stadskrant, 29 mei 2002, p.4). Dit betekent dat de ingrepen plaatsvinden op

het niveau van één of meerdere blokken tegelijk (zie ook figuur 7.2).

Hoewel het proces van herstructurering in Bouwlust al in de tweede helft van de

jaren negentig goed op gang is gekomen, staan de meeste veranderingen nog op

stapel. De sociale huursector heeft zijn dominante positie dan ook nog niet uit 

handen gegeven (zie tabel 6.1).

Tabel 6.1 Ontwikkeling van de woningvoorraad in Bouwlust in 2002

1992 1997 2002

Meergezinswoningen* – 88% 88%

Eengezinswoningen* – 12% 12%

Eigenaar-bewoners 7 % 13% 16%

Sociale huurwoningen 79% 76% 76%

Totaal aantal woningen 8.151 8.369 8.509

Bron: Gemeente Den Haag

– = Geen gegevens beschikbaar.* Het betreft hier gegevens van 1998 in plaats van 1997.

Nog altijd maken sociale huurwoningen meer dan driekwart deel uit van de woning-

voorraad (tegenover 38% in Den Haag als geheel). Hoewel de koopsector een groter

aandeel heeft dan in Hoograven (6 procent) is die in verhouding tot Den Haag als

geheel (37 procent) nog vrij beperkt. Als het gaat om het aandeel meergezins-

woningen is Bouwlust juist wat eenzijdiger samengesteld dan Hoograven.

Net als Hoograven scoort Bouwlust slechter dan het stedelijke gemiddelde als het

gaat om de sociale cohesie of de sociale kwaliteit van de buurt. Terwijl de score voor

de (uit diverse indicatoren samengestelde) maat voor sociale kwaliteit in Den Haag

als geheel een 5,8 is, is de score in Bouwlust slechts een 5,0. Ten opzichte van de

situatie van eind jaren negentig betekent dat een verslechtering. Tegelijkertijd is het

gevoel van onveiligheid toegenomen in Bouwlust. Ruim een derde van de bewoners

voelt zich wel eens onveilig in de buurt tegenover 28% in Den Haag als geheel

(Projectbureau GSB 2003). 

Opvallend is verder dat in Bouwlust de verhuismobiliteit sterk is toegenomen in de

jaren negentig. Terwijl de verhuismobiliteit in Bouwlust halverwege de jaren

negentig duidelijk lager was dan het stedelijke gemiddelde, blijkt de mobiliteit aan

het eind van de jaren negentig juist boven het stedelijke niveau te liggen. Dat kan

van invloed zijn op de lage score voor de sociale samenhang in de wijk. Na het

piekjaar 1999 is de verhuismobiliteit in Bouwlust overigens weer gedaald en is

daarmee onder het niveau van Den Haag (en ook de andere wijken van Zuidwest)

terechtgekomen.

6.4  Demografische ontwikkelingen 
Het is niet mogelijk gebleken om ver terug te blikken als het gaat om de 

demografische ontwikkelingen in Bouwlust, maar als naar de meest recente

veranderingen wordt gekeken zijn er wel een paar duidelijke verschillen met

Hoograven (hoofdstuk 3):
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Tabel 6.2 Demografische kenmerken van Bouwlust in 1995 en 2002 (in %)

1995 2002

Alleenstaanden* 49 56

Huishoudens met kinderen* 32 30

Totaal aantal huishoudens* 7.690 8.614

Ouder dan 65 jaar 19 16

Jonger dan 29 jaar 39 41

Niet-Nederlanders 37 52

Totaal aantal woningen 14.951 15.921

Bron: www.buurtmonitor.nl

* Het betreft hier gegevens van 2001 in plaats van 2002.

– Het aandeel jongeren is in Bouwlust lager dan in Hoograven. De ouderen zijn wel

iets sterker vertegenwoordigd, ondanks het feit dat hun aantal de laatste jaren is

afgenomen.

– Het aandeel alleenstaanden is in Bouwlust lager dan in Hoograven, terwijl de

huishoudens met kinderen juist sterker zijn vertegenwoordigd. Toch staat dat nog

ver af van de beginjaren van Bouwlust toen de wijk werd gedomineerd door jonge,

Nederlandse gezinnen (Van Asseldonk & Linssen 2002).

Tabel 6.3 Bevolking naar etniciteit in Bouwlust in 1995 en 2002 (in %) 

Bouwlust Den Haag

1995 2002 1995 2002

Nederlandse 62.7 47.8 67.0 54.8

Turkse 7.7 11.8 5.2 9.9

Marokkaanse 5.0 8.1 4.0 5.3

Surinaamse 8.1 9.4 5.8 8.9

Antilliaanse 1.3 3.6 0.8 2.9

Zuideuropese 1.6 1.6 1.4 1.6

Overig geïndustrialiseerd 7.4 5.7 7.7 6.2

Overig niet-geïndustrialiseerd 6.3 12.0 5.7 10.4

Bron: www.buurtmonitor.nl

– Het aantal autochtonen in Bouwlust is iets lager dan in Hoograven en ligt niet 

veel hoger dan in Den Haag als geheel (tabel 6.3). De toename van het aantal

allochtonen is in Bouwlust wel veel sterker dan in Hoograven. Verder valt op dat

etnische samenstelling in Bouwlust veel diverser is dan in Hoograven, waar de

Marokkanen het grootste deel uitmaken van de allochtone bevolking.

Tabel 6.4 Bevolking naar inkomen en uitkeringsafhankelijkheid in Bouwlust in 1994 en 2000 (in %) 

Bouwlust Den Haag

1994 2000 1994 2000

Laag inkomen 54 62 52 52

Hoog Inkomen 11 9 15 19

Niet-actieve inkomensontv.* 35 31 28 16

Bron: www.buurtmonitor.nl, CBS/Statline

* Het betreft hier gegevens van 2001 in plaats van 2002. Deze zijn inclusief de wijk Vrederust.

Het gemiddelde inkomensniveau in Bouwlust blijft 14 procent achter ten opzichte

van het stedelijk gemiddelde (Gemeente Den Haag 2003b) tegenover maar liefst 

20 procent in Nieuw Hoograven. Dat verschil wordt vooral veroorzaakt doordat het

gemiddelde inkomen in Utrecht hoger ligt. Het aandeel niet-actieve inkomens-

ontvangers is in Bouwlust net zo hoog als in Hoograven (zie tabel 6.4 en tabel 3.4).

Daarnaast geldt dat de trend van de afgelopen jaren minder gunstig is dan in

Hoograven.
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6.5  Samenvatting
Bouwlust wordt zoals zoveel wijken uit de jaren vijftig gedomineerd door 

portiekflats in de sociale huursector. In de loop van de jaren heeft de wijk een

andere functie gekregen, zoals door Van Asseldonk & Linssen (2002, p.58)

kernachtig is samengevat:

”Den Haag Zuidwest is veranderd van een wijk met allemaal dezelfde witte gezinnen

naar een gemengde wijk met verschillende kleuren, huishoudentypen en leefstijlen;

van solex naar salsa.”

De veranderende functie van de wijk is gepaard gegaan met een verslechtering van

de leefbaarheid. Zowel naar objectieve als naar subjectieve maatstaven is de mate

van onveiligheid groter dan in de stad als geheel. De bewoners zijn relatief vaak

ontevreden met hun woonomgeving en er wordt gesproken van een gebrek aan

sociale samenhang. De oorzaken van de problemen gezocht in de eenzijdige

samenstelling van de woningvoorraad. De herstructurering is er op gericht om de

variatie te vergroten via het toevoegen van koopwoningen (zie Figuur 6.4) en

eengezinswoningen. 

De projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd hebben vooralsnog geen trendbreuk in 

de demografische ontwikkeling van de wijk teweeggebracht. De komende jaren 

zal daar zeker verandering in komen als grote delen van de wijk aangepakt gaan

worden.
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Figuur 6.4  Koopwoningen van 

Staedion in ontwikkeling 

(foto: Erik van Marissing, 2004)
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29) Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op Bolt & Torrance (2004). • 30) Het kaartje is exclusief het stadsdeel

Leidschenveen-Ypenburg dat in 2002 aan de zuidoostkant van de stad is toegevoegd. 
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7 Beleid in Den Haag: 
inhoud en organisatie

7.1  Inleiding
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de verschillende niveaus 

waarop het beleid inzake stedelijke herstructurering wordt uitgevoerd: landelijk,

gemeentelijk en op het niveau van de stadsdelen en de wijken. Dit hoofdstuk bevat

de gegevens over de het stadsdeel Escamp, met name over Den Haag Zuidwest, en

in het bijzonder over de wijk Bouwlust. Na een korte toelichting op het Haagse

gemeentebeleid, zal vooral gekeken worden naar de verschillende instellingen en

organisaties die in Zuidwest dan wel Bouwlust gevestigd zijn of te maken hebben

met de herstructurering in dit gebied. Deze informatie is van belang om de

resultaten in het volgende hoofdstuk te kunnen begrijpen.

7.2  Landelijk beleid
Het Rijksbeleid, waar het Haagse stedelijke herstructureringsbeleid voor een

belangrijk deel bij aansluit, is al aan de orde gekomen in het hoofdstuk over het

beleid in Utrecht. Hierin is tevens aandacht besteed aan het Grotestedenbeleid

(GSB) dat gecoördineerd wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties.

De gemeente Den Haag heeft een aantal programma’s dat aansluit bij de drie pijlers

van dit beleid (’sociaal’, ’fysiek’ en ’economisch’), zoals het ’Jaarplan Mensenwerk

2004’, dat voorziet in de invulling van de sociale pijler (Gemeente Den Haag 2003c)

en het Masterplan Herstructurering (Gemeente Den Haag 2004a). De volledige

invulling van het grotestedenbeleid in Den Haag is vastgelegd in het convenant 

’De kracht van Den Haag’ (Gemeente Den Haag 1999).

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de gedeelde verantwoordelijkheid: 

niet alleen de overheid, maar ook bedrijven, woningcorporaties, maatschappelijke

organisaties en de burger moeten bijdragen aan het verwezenlijken van de doel-

stellingen. Het GSB vraagt de lokale overheid (de gemeente) daarom om 

partnerships aan te gaan met andere partijen (’urban governance’) maar probeert

daarnaast ook zo goed mogelijk in te springen op initiatieven van bewoners, woning-

corporaties of organisaties. In de volgende paragraaf zal worden toegelicht welke

samenwerkingsverbanden de gemeente Den Haag is aangegaan en hoe zij lokale

initiatieven van burgers stimuleert.

7.3  Gemeentelijk beleid
De gemeente Den Haag heeft een gedeconcentreerde werkwijze. Daartoe is de stad

verdeeld in acht stadsdelen met elk een eigen wethouder. Deze is verantwoordelijk

voor het stadsdeelplan dat eens per jaar wordt opgesteld en moet in de gaten

houden of afgesproken plannen en maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Daarnaast moet de stadsdeelwethouder problemen die in het stadsdeel bestaan aan

de orde stellen (Gemeente Den Haag 2004a). In principe wordt het beleid gemaakt

op het stadhuis en heeft het stadsdeel een uitvoerende taak, met uitzondering van

enkele kleinere zaken, zoals leefbaarheid.

Elk stadsdeel heeft zijn eigen raadscommissie, waarin gemeenteraadsleden

problemen en ontwikkelingen in het stadsdeel signaleren en bespreken, waarover zij

vervolgens de gemeenteraad informeren en adviseren. De vergaderingen van deze

commissie zijn openbaar toegankelijk voor bewoners en andere geïnteresseerden

(zie bijvoorbeeld: De Stadskrant 2003).

De stadsdeelcoördinator vormt de schakel tussen de burger en de gemeente (zie

ook: Zuidwest Nieuws 2004). Hoewel de taken en bevoegdheden op sommige
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punten verschillen, is deze functie vergelijkbaar met die van een wijkmanager in

Utrecht. De coördinator zetelt in het stadsdeelkantoor, waarin ook een aantal

gemeentelijke diensten is vertegenwoordigd, zoals de Dienst Stadsbeheer (DSB),

Onderwijs Cultuur en Welzijn (OCW) en Burgerzaken (DBZ). Op dit stadsdeelkantoor

kunnen bewoners dan ook terecht voor bijvoorbeeld een rijbewijs of reis-

documenten.

7.4  Beleid in Escamp, Den Haag Zuidwest en Bouwlust

7.4.1  Inleiding
Den Haag Zuidwest bestaat uit de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en

Moerwijk. Tezamen met de wijken Leyenburg, Moerwijk, Rustenburg/Oostbroek en

de Vinex-lokatie Wateringse Veld vormen deze wijken het stadsdeel Escamp. Hoe is

het beleid in dit stadsdeel en specifiek in deze wijk georganiseerd?

Naast de stadsdeelcommissie, het stadsdeelkantoor en de stadsdeelwethouder, is er

ook een aantal andere instanties, organisaties en projecten dat belangrijk is voor

Escamp. Het Bewonersplatform Bouwlust is hiervan het bekendste voorbeeld, maar

in het stadsdeel zijn nog zes andere bewonersorganisaties actief (Gemeente Den

Haag 2004a). Verder zijn er ook enkele huurdersverenigingen van de verschillende

woningcorporaties actief, alsmede enkele andere, professionele organisaties, zoals

de Stichting Welzijn Escamp (SWE).

In de volgende paragraaf zal aandacht worden besteed aan het gemeentelijke beleid

op wijkniveau. Vervolgens zal worden gekeken naar niet-gemeentelijke organisaties

en activiteiten in Zuidwest en tenslotte aan door de gemeente gefinancierde

projecten.

7.4.2  De gemeentelijke en aan de gemeente gerelateerde organisatie
in Bouwlust
In deze paragraaf zal kort worden geschetst hoe de gemeente Den Haag is

vertegenwoordigd in de wijk. Aandacht is er achtereenvolgens voor de functie en 

de doelstellingen van de stadsdeelcommissie, de stadsdeelcoördinator en de

stadsdeelwethouder.

>  Stadsdeelcommissie

Sinds enkele jaren kent de gemeente Den Haag zogeheten stadsdeelcommissies. 

Dit orgaan is samengesteld uit een aantal gemeenteraadsleden en hun plaats-

vervangers. De raadscommissie voor het stadsdeel Escamp bestaat uit 16 leden en

een voorzitter. Elke partij heeft bovendien een plaatsvervanger. De samenstelling is

momenteel: VVD (2), PvdA (2), CDA (2), Leefbaar Den Haag (2), Groen Links (1),

D’66 (1), Politieke Partij Scheveningen (1), SP (1), Haagse Stadspartij (1), Christen

Unie/SGP (1) en de Groep Labuche (1). De voorzitter is lid van het CDA (Gemeente

Den Haag 2004). De leden van de raadscommissie worden benoemd door hun

fracties, terwijl de voorzitter meestal wordt gevraagd. Omdat alleen leden van de

gemeenteraadsfractie in de raadscommissie plaats kunnen nemen kan de raads-

commissie als een afspiegeling van de gemeente worden beschouwd.

>  Stadsdeelcoördinator

De stadsdeelcoördinator is volgens eigen zeggen ”voorzitter van het management-

team en een intermediair tussen burger en bestuur”. Bewoners kunnen ook hier

terecht met vragen en opmerkingen, waarna ze door de coördinator naar de

betreffende dienst of instantie worden doorverwezen. Als voorzitter van het

stadsdeel management team (SMT) voert de stadsdeelcoördinator periodiek 

overleg met vertegenwoordigers van de verschillende gemeentelijke diensten, de

brandweer, de politie en de corporaties. Daarnaast vindt regelmatig een zogeheten
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’afstemmingsoverleg’ plaats met gemeentelijke diensten en instellingen die in

Escamp actief zijn, waarin de afstemming van projecten plaatsvindt. Bewoners

kunnen wijkzaken aandragen voor dit overleg via bewonersondersteuning. Tenslotte

zijn er nog losse overlegvormen met organisaties en instanties die in Escamp actief

zijn, zoals het bewonersplatform (zie verderop) en winkeliersverenigingen.

>  De stadsdeelwethouder

Iedere wethouder heeft, naast een specifiek beleidsveld, ook één van de acht

stadsdelen in zijn portefeuille. Op het spreekuur van deze zogeheten stadsdeel-

wethouder kan iedere bewoner van Escamp, na een telefonische afspraak, eens per

maand terecht met vragen en ideeën die betrekking hebben op het stadsdeel (zie

ook: De Stadskrant 2003). 

7.4.3  Niet-gemeentelijke organisaties en activiteiten

>  Inleiding

Naast het reguliere beleid zijn er ook tal van actoren in de wijk actief die op de één

of andere manier invloed uitoefenen op de wijk en de bewoners. Elke organisatie

heeft zijn eigen doelstellingen en eventuele middelen. In deze paragraaf zal vooral

beschreven worden welke organisaties er zoal zijn en hoe zij te werk gaan. In

hoofdstuk 8 zal meer worden ingegaan op dwarsverbanden en op samenwerking en

overleg met het stadsdeelkantoor, de stadsdeelcommissie en andere organisaties.

>  Bewonersvertegenwoordiging bij de corporaties

Alledrie de corporaties in Den Haag Zuidwest kennen een vergelijkbare vertegen-

woordiging van bewoners, variërend van het individuele niveau tot een over-

koepelende stedelijke huurdersvereniging (zie Tabel 7.1). Alle corporaties hebben

overleg met bewoners op individueel niveau, al is het maar omdat zij dat wettelijk

verplicht zijn (dit is de zogeheten ’Overlegwet’). Op het niveau van een complex of

blok zijn de bewoners ook bij alledrie de corporaties vertegenwoordigd. Staedion en

Vestia onderscheiden op blok- of complexoverstijgend niveau verenigingen op 

wijk- en stedelijk niveau, terwijl Haag Wonen alleen onderscheid maakt tussen het

complexniveau en het stedelijk niveau. Tenslotte zijn alle verenigingen tezamen 

vertegenwoordigd in de Federatie van Haagse Huurdersverenigingen (FHH).

Tabel 7.1 Bewonersvertegenwoordiging bij Haag Wonen, Staedion en Vestia

Corporatie Individueel Blok-/ Wijk-/ Stedelijk Koepel

niveau complexniveau stadsdeelniveau niveau

Haag Wonen Individuele Complex/bewoners- Huurders-ver. Federatie van 

bewoner commissie /Bewonersraad Haagse Huurders-

ver. (FHH)

Staedion Individuele Bewonerscommissie Bewonersplatform Huurders-

bewoner vereniging

Vestia Individuele Complexcommissie Huurdersplatform Stedelijke 

bewoner huurdersraad

Bron:Stedelijke Huurdersraad Vestia Den Haag (2003), Haag Wonen (2003, 2004), Staedion

(2004), Vestia (2004), interviews met diverse sleutelpersonen. 

Het belang dat de verschillende corporaties hechten aan meedenkende en mee-

beslissende bewoners, valt deels af te leiden uit de manier waarop zij aangeven

welke mogelijkheden er voor hun huurders zijn om te participeren. Bij Haag Wonen

zijn de adressen van beide verenigingen te vinden op de onlangs vernieuwde

website onder de button ’huurdersoverleg’. De overlegstructuur is duidelijk

opgetekend in een participatieovereenkomst (Haag Wonen 2003). Bij Vestia is de

informatie terug te vinden onder de button ’overleg met bewoners’ en in het kantoor
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liggen folders voor de verkiezingen voor de huurdersplatforms (Vestia 2004). Op de

website van Staedion (Staedion 2004) is informatie over bewonersparticipatie te

vinden onder de button ’bewonerscommissies’. In het nieuwe huurdersmagazine,

’Thuis bij Staedion’ (Staedion Wonen 2004), wordt aandacht besteed aan

betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners bij hun woonomgeving, 

zoals het item ’de gouden bewoner’ dat eerder deed in het blad ’Informail’ 

(Staedion Wonen 2003).

>  Bewonersplatform Bouwlust

Het Bewonersplatform Bouwlust is een vrijwilligersorganisatie die de belangen van

de bewoners op wijkniveau behartigt. Het platform is eind jaren ’80 opgericht om 

de ogen en oren van de gemeente in de wijk te vormen en was de opvolger van 

het wijkberaad, dat vanwege interne problemen niet goed meer functioneerde, aldus

een geïnterviewd lid van het bewonersplatform.

Het bewonersplatform heeft een aantal werkgroepen, dat zich met specifieke zaken

bezighoudt, zoals woonbeleid, verkeer, leefbaarheid, beheer en de wijkkrant. De

samenstelling van het platform is zeer divers: er zitten verschillende bewoners in,

die ook actief zijn binnen de verschillende allochtone organisaties, maar ook

bewoners die al sinds jaar en dag in Bouwlust wonen, waaronder het geïnterviewde

bestuurslid.

Anders dan de eerder genoemde huurdersverenigingen en complexcommissies is het

bewonersplatform niet verbonden aan de woningcorporaties, maar is deze vereniging

meer vergelijkbaar met de Utrechtse wijkraden. Als zodanig vormt het platform een

regelmatige gesprekspartner van de woningcorporaties en de gemeente en is zij bij-

voorbeeld ook betrokken geweest bij de totstandkoming van het wijkplan Bouwlust.

In dit plan worden onder andere 18 beheerprojecten genoemd om problemen in De

Oorden (één van de buurten in Bouwlust) aan te pakken (Gemeente Den Haag

2001, p.48). Drie van deze projecten hebben betrekking op het verbeteren van de

contacten tussen bewoners, namelijk: ”vaststellen en duidelijk maken van huis-

regels”, ”nieuwe bewoners welkom heten” en ”migranten meer betrekken” (waarbij 

ze meer betrokken moeten worden is echter onduidelijk).

>  Stichting Welzijn Escamp (SWE)

De Stichting Welzijn Escamp (SWE) is de welzijnsorganisatie voor Den Haag

Zuidwest en houdt zich bezig met ”veiligheid en leefbaarheid, leefmilieu en

onderwijs, activering en participatie, diversiteit, ontmoeting, vrije tijd en cultuur 

en wonen en zorg” (Stichting Welzijn Escamp 2002, p.4). Omdat de SWE met veel

gesprekspartners en instellingen te maken heeft, speelt zij een belangrijke rol bij 

het beïnvloeden van de sociale cohesie in de wijk. In het volgende hoofdstuk zal

dieper op de activiteiten van deze organisatie worden ingegaan.

>  Andere organisaties en verenigingen

In Bouwlust wonen mensen van vele verschillende nationaliteiten, waarvan een

aantal een eigen vereniging heeft, zoals de Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse

gemeenschap. Volgens verschillende geïnterviewden vertonen deze groepen een

sterke interne cohesie, maar is het daardoor des te moeilijker om hen bij overleg te

betrekken dat dit niveau overstijgt, zoals het Bewonersplatform Bouwlust of het

Huurdersplatform van Vestia. Een raadslid van de stadsdeelcommissie geeft

bijvoorbeeld aan dat bepaalde groepen weinig betrokken zijn bij het beleidsproces in

bredere zin:

”Ik denk dat dat toch nieuw bloed en nieuwe mensen zijn. (…) En er zijn weinig

allochtonen als je het afzet tegen het aantal dat in de wijk woont. Alhoewel zij heel

actief en heel betrokken zijn in eigen kring, maar die omslag wordt niet gemaakt.” 
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Binnen hun eigen kring zijn ze, met andere woorden, wel actief, maar zij zoeken

geen aansluiting bij andere verenigingen in de wijk.

Hiermee wordt eens te meer bevestigd dat sociale cohesie niet per definitie goed

hoeft te zijn, omdat dit ook kan betekenen dat buitenstaanders bedoeld of

onbedoeld worden geweerd. Van zogeheten ’gated partnerships’ is in dit geval geen

sprake, het is meer dat deze verenigingen naar binnen gekeerd zijn en zich niet of

nauwelijks op andere groeperingen en organisaties in de wijk richten. Hetzelfde

raadslid gaat verder:

”Ik denk dat er wel heel veel energie in gestoken moet worden om goed uit te

leggen wat het belang (voor de nieuwe bewoners) is wanneer zij gewoon eerder bij

het proces betrokken worden en wat de invloed daarvan kan zijn.”

Bovenstaand citaat geeft de mening weer van veel geïnterviewde sleutelpersonen,

namelijk dat er meer gedaan zou moeten worden om de bewoners duidelijk te

maken wat het belang is van participatie in andere vormen van overleg en

samenwerking en hen te overtuigen dat het ook een meerwaarde voor de wijk op

kan leveren.

>  Informatiecentrum Den Haag Zuidwest

Dit informatiecentrum is in december 2003 door Staedion en Haag Wonen ingericht

om bewoners inzicht te geven in de bouwplannen voor Zuidwest. In het gebouw,

nabij het vernieuwde winkelcentrum aan de Leyweg zijn onder andere informatie-

panelen en verschillende brochures te vinden over de veranderingen en de

vernieuwing in de wijken Morgenstond en Moerwijk (zie figuur 7.1).

Hoewel de aangeboden informatie in eerste instantie vooral is toegespitst op

Morgenstond, heeft het centrum ook een belangrijke functie voor de andere wijken

in Zuidwest. Immers, bewoners van de andere wijken kunnen zich ook inschrijven

voor een nieuwbouwwoning in Morgenstond en verkeren, ondanks het onderscheid

dat de corporaties hebben gemaakt tussen garantiecomplexen (tot 2010 geen

ingrepen) en complexen die voor 2010 zullen worden vernieuwd of gesloopt (zie

hoofdstuk 6), in onzekerheid over hun toekomstige woonsituatie.

7.4.4  Projecten in Bouwlust en/of Den Haag Zuidwest

>  Inleiding

In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de verschillende projecten die 

te maken hebben met de herstructurering en de leefbaarheid in Bouwlust en/of 

Den Haag Zuidwest. Het overgrote deel van deze projecten is geïnitieerd door de

gemeente Den Haag en is gericht op sociale cohesie en aanverwante thema’s, zoals

veiligheid, leefbaarheid en sociale activering. Sommige hebben direct tot doel de

sociale cohesie te verbeteren, terwijl andere meer indirect van invloed zijn op de

samenhang in de wijk. De belangrijkste projecten zullen hieronder kort worden

aangestipt.

74

Stedelijk Beleid en Sociale Cohesie 

Figuur 7.1  Informatiepanelen in het

Informatiecentrum Den Haag Zuidwest

(bron: www.woneninmorgenstond.nl)

Habiforum_deelrapport cohesie  11-11-2005  14:06  Pagina 74



>  Project Pius X

In 2003 is projectbureau Ceres, onderdeel van Vestia, gestart met het omvormen

van een voormalig kerkgebouw tot een multidisciplinair gezondheidscentrum. 

In de Pius X-kerk aan het Zonneoord zullen uiteindelijk negen huisartsen, drie

fysiotherapeuten, een apotheek en enkele maatschappelijke instellingen, zoals

maatschappelijk werk en thuiszorg gehuisvest worden (zie bijvoorbeeld: Agricola

e.a. 2002; Brenninkmeijer 2001, 2002; Haagsche Courant 2002a, 2002b, 2000c;

Ramesar 2003; Cerus 2004; Kenniscentrum Grote Steden 2004). De verbouwing 

zal naar verwachting voltooid zijn in de zomer van 2004. Het gebouw zal een

belangrijke functie in de wijk Bouwlust gaan vervullen. Behalve dat het voorziet in

de behoefte aan verschillende soorten zorg, vormt de kerk ook een duidelijke

marker in het landschap. Als zodanig draagt de nieuwe functie van de kerk ook bij

aan de emotionele binding die bewoners (kunnen) hebben met de wijk.

>  ’De Gulden Klinker’

Het door de gemeente gefinancierde project ’De Gulden Klinker’ bestaat sinds 1994

en heeft tot doel om bewoners aan te sporen om zich actief in te zetten voor de

wijk. Zij kunnen voorstellen indienen om voor een budget van de Dienst

Stadsbeheer (DSB) in aanmerking te komen. Het ingediende voorstel moet een toe-

gevoegde waarde hebben voor de wijk en door bewoners zelf worden uitgevoerd. De

projecten kunnen te maken hebben met thema’s als veiligheid, schoonmaken, groen,

speelvoorzieningen, recreatie en dergelijke. Gehonoreerde voorstellen worden

beloond met een ’Gulden Klinker’, die door de stadsdeelwethouder wordt uitgereikt.

Als extra stimulans wordt bovendien eens per jaar de ’Platina Klinker’ uitgereikt aan

groepen of verenigingen die minstens vier jaar bestaan en na de projecttermijn door

zijn gegaan met hun activiteiten (Gemeente Den Haag 2003e).

>  ’Dat zien we graag in Den Haag’

Het project ’Dat zien we graag in Den Haag’ is erop gericht om de burgers bewust 

te maken van hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van waarden en normen

in de stad, om bewoners te stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen

en om inwoners daarbij te ondersteunen. Om deze ondersteuning tot stand te

kunnen brengen wordt gebruik gemaakt van ”bestaande structuren en organisaties

in de stad” (Gemeente Den Haag 2003a, p.2), bijvoorbeeld door gesprekken te

voeren met de politie, vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstellingen, scholen en

woningcorporaties. Het project loopt sinds 2002 en zal doorlopen tot en met de

zomer van 2004.

Eén van de onderdelen van ’Dat zien we graag in Den Haag’ is ’Het Compliment’. 

Dit is een prijs voor bijzondere inspanningen van Haagse burgers op het gebied van

betrokkenheid en waarden en normen. In Escamp hebben twee bewoners onlangs

deze prijs in ontvangst genomen van de stadsdeelwethouder, omdat zij zich met

succes hebben ingezet om de scooteroverlast in hun wijk terug te dringen.

>  ’Straat voor de mens’

Het project ’Straat voor de mens’ is een project van de Dienst Stadsbeheer (DSB)

om bewoners te betrekken bij ”het onderhoud en de inrichting van de eigen straat.

Concreet betekent dit dat de bewoners bepalen waar een deel van het beschikbare

beheerbudget naartoe gaat in ruil voor het zelf verrichten van hand- en span-

diensten” (Gemeente Den Haag 2004a). Deze afspraken worden vastgelegd in een

zogeheten ’sociaal contract’.

>  ’Web in de wijk’

Het project ’Web in de wijk’, tenslotte, is een pilot van de Dienst Onderwijs, Cultuur

en Welzijn (OCW). Het project, dat nu loopt in de Vinex-wijken Wateringse Veld en

Ypenburg, is gestart opdat ”de sociale activiteiten die nu al plaatsvinden in de wijk
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zichtbaar worden” en opdat ”de onderlinge contacten tussen de bewoners versterkt

worden” (Gemeente Den Haag 2004b). Met behulp van twee medewerkers van de

Stichting BOOG (een advies- en ondersteuningsbureau voor samenlevingsopbouw)

kunnen de bewoners zelf hun wijkwebsite optuigen en onderhouden.

7.5  Conclusie

Uit bovenstaande paragrafen blijkt dat er een aantal actoren bij de wijk betrokken

is, elk met zijn eigen doelen en middelen. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden

tussen het reguliere aanbod van de gemeente en (tijdelijke) projecten als ’De

Gulden Klinker’ of de omvorming van de Pius X-kerk.

Tussen de verschillende actoren die in de wijk actief zijn bestaan allerlei onderlinge

verbanden. Zo heeft het Bewonersplatform bijvoorbeeld vaak overleg met de Dienst

Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en de woningcorporaties en onderhoudt de welzijns-

stichting (SWE) contacten met allerlei maatschappelijke instellingen. De effecten van

deze verschillende vormen van beleid zijn bovendien verschillend: sommigen zijn op

korte termijn van invloed op de sociale cohesie in de wijk, terwijl anderen meer op

een structurele manier bijdragen aan het verbeteren van de contacten tussen

bewoners onderling en tussen bewoners en bestuurders.

Hoe al deze vormen van beleid zich tot elkaar verhouden en hoe de samenwerking

tussen de verschillende betrokken partijen verloopt, zal in hoofdstuk 8 worden

besproken.
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8 De effecten van het beleidsproces 
op de sociale cohesie in Bouwlust

8.1  Inleiding
Dit hoofdstuk is vergelijkbaar met hoofdstuk 5 over Nieuw-Hoograven en gaat in 

op de mogelijke invloed van het beleidsproces op de sociale cohesie, in dit geval in

Bouwlust. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale cohesie (samen-

hang tussen verschillende [groepen] bewoners), verticale cohesie (samenhang

tussen bewoners en de verschillende [leden van de] betrokken partijen die in

Bouwlust actief zijn) en institutionele cohesie (samenhang tussen de actoren op

bestuurlijk niveau). Tevens zullen bedoelde en onbedoelde effecten van het beleids-

proces worden onderscheiden: in het ene geval is sociale cohesie een doel op zich,

terwijl dat bij een ander samenwerkingsverband meer een toevallige bijkomstigheid

is. De in hoofdstuk 2 genoemde kenmerken sociale interactie, identificatie met de

buurt en gelijkgerichte opvattingen dienen als handvat bij het bepalen van de mate

van sociale cohesie.

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt: in de volgende paragraaf zal aandacht

worden besteed aan bestaande cijfers over sociale cohesie in Den Haag. Na een

korte toelichting wie er zijn geïnterviewd, waarom juist zij zijn geïnterviewd en

welke onderwerpen er in deze interviews aan de orde zijn gekomen, zal in de

paragrafen 8.4 en 8.5 worden gekeken in hoeverre deze cijfers overeenkomen met

de meningen van de geïnterviewde sleutelpersonen. Daarbij zal achtereenvolgens

aandacht worden besteed aan de effecten van respectievelijk de gemeentelijke en

de niet-gemeentelijke beleidsprocessen. In paragraaf 8.6, tenslotte, volgen de

belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk.

8.2  Indicatoren voor sociale cohesie in Bouwlust
Net als de gemeente Utrecht, houdt ook de gemeente Den Haag jaarlijks een peiling

onder de Haagse bevolking om onder andere de sociale samenhang en participatie

van de bewoners te meten. De meeste gegevens in deze peiling zijn gemeten op het

niveau van het stadsdeel en dus niet dat van op de wijk. Bovendien is de vragenlijst

van deze zogeheten ’Stadsenquête’ anders opgesteld dan die van de Utrecht Monitor,

waardoor de gegevens moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. In de Stadsenquête

worden indicatoren als ’contacten met buurtgenoten’ en de ’integratie autochtonen/

allochtonen’ gehanteerd om de samenhang en participatie te meten (Gemeente Den

Haag 2002b; 2003d). In de enquête van 2003 is onder andere te lezen dat zo’n 43

procent van de inwoners van Escamp zegt zich actief in te zetten voor het stadsdeel.

Hiermee bezet het de tweede plaats op de lijst van stadsdelen (Gemeente Den Haag

2003d, p.126). Het ’Wijkplan Bouwlust’ (Gemeente Den Haag 2001, p.88) schetst

echter een minder positief beeld:

”De onderlinge contacten in de wijk zijn minimaal. (…) Ook is de binding met de

woonomgeving minimaal”.

In de ’Integrale Stadsdeelbeschrijving Escamp’ wordt deze geringe sociale samen-

hang in Bouwlust gekoppeld aan het feit dat veel bewoners weer snel verhuizen

(Gemeente Den Haag 2002a).

Een bericht op de website over ’Het compliment’, een prijs voor bijzondere

inspanningen van Haagse burgers op het gebied van waarden en normen 

(zie 7.4.4) (Gemeente Den Haag 2004a), maakt duidelijk dat bestaande netwerken

een belangrijke rol kunnen spelen bij het beïnvloeden van de sociale cohesie in

Zuidwest:
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”In Escamp bestaat er een sterke traditie van burgerinitiatief, eigen verantwoor-

delijkheid, burenhulp en dergelijke. Dit verloopt vaak via informele netwerken, dus

buiten de sfeer van bijvoorbeeld het welzijnswerk en bewonersorganisaties. Juist

onder de oudere generatie leeft een sterk besef dat het beter is om zelf het goede

voorbeeld te geven. Het zijn de ’oude pioniers’ uit dit gebied.”

Ondanks deze ’eigen verantwoordelijkheid’ heerst er toch wederzijds onbegrip over

bepaalde opvattingen. Dit heeft een belangrijke negatieve invloed op de sociale

cohesie, vooral op de lagere schaalniveaus als portieken en straten. Het niet meer

schoonmaken van de portieken, vervuiling van de openbare ruimte en vernieling 

van andermans eigendommen is hiervan een goed voorbeeld. Voor de oudere

bewoners was het jarenlang heel vanzelfsprekend dat de bewoners het portiek

samen schoonhielden, maar voor de ingestroomde nieuwe groepen bewoners is 

dit lang zo vanzelfsprekend niet. Immers zij zijn hier niet uit vrije wil komen 

wonen, maar door beperkingen op de woningmarkt. Deze tegenstrijdigheden uiten

zich uiteindelijk ook in de wil om te participeren en sociaal actief te zijn in en voor

de buurt.

Afgaande op bovenstaande informatie kan geconcludeerd worden dat er nogal 

wat onduidelijkheid bestaat over de mate van cohesie in Bouwlust. De ene bron

suggereert dat het wel goed gaat, terwijl de andere een minder rooskleurig beeld

schetst. In de volgende paragrafen zal gekeken worden in hoeverre de gegevens 

uit de interviews de hierboven genoemde beweringen ondersteunen of juist tegen-

spreken.

8.3  De interviews
Om te bepalen in hoeverre (nieuwe) samenwerkingsverbanden (’urban governance’)

en een meer integrale aanpak (gebiedsgericht werken) van invloed zijn of zijn

geweest op de sociale cohesie in Bouwlust, is met een aantal zogeheten ’sleutel-

personen’ gesproken over de herstructurering en de sociale cohesie in de wijk en 

het stadsdeel. Een overzicht van deze personen is te vinden in Bijlage I. Gepoogd is

om de situatie vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken te belichten. Dat

betekent zowel vanuit de bewonersorganisaties gezien als vanuit de verschillende

gemeentelijke diensten en alle lagen daartussen en zowel vanuit de bestuurders als

vanuit de uitvoerders en de gebruikers. Sommige geïnterviewden hebben eerder een

korte-termijnperspectief (ad hoc), terwijl anderen een meer structurele aanpak 

van de wijk voor ogen hebben. Ook de verschillende doelstellingen van de onder-

vraagden spelen een rol bij hun visie op de problemen en de voorgestelde aanpak.

Naar verwachting kijken projectontwikkelaars en woningcorporaties meer naar de

financiële en technische kant van de problemen, terwijl bijvoorbeeld bewoners-

organisaties zich meer richten op de sociale problemen in de wijk.

De inhoud van de interviews is beschreven in hoofdstuk 5 en de volledige vragenlijst

is terug te vinden in Bijlage IV.

8.4  De effecten van het gemeentelijk beleidsproces op de
sociale cohesie in Bouwlust
Welke bijdrage levert de gedeconcentreerde werkwijze van de gemeente Den Haag

aan de sociale cohesie in Bouwlust? Hoe worden bewoners bijvoorbeeld benaderd 

en welke bewoners zijn er vooral actief en betrokken? In deze paragraaf zal een

antwoord op deze vragen worden gegeven.

Wanneer de voorzitter van de stadsdeelcommissie informatie wil vergaren over een

bepaalde buurt gaat zij in eerste instantie bij georganiseerde, actieve bewoners te

rade:
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”Als ik iets wil weten over een wijkje, dan ga ik eerst het wijkje in en dan is het heel

prettig als er een aantal mensen wat actiever in de wijk is.”

Een van de geïnterviewde raadsleden van de stadsdeelcommissie geeft aan dat

informele contacten van belang zijn bij het verkrijgen van informatie over een buurt

of wijk, waarbij hij benadrukt dat het vaak wel om dezelfde mensen gaat:

”Er zijn sommigen die mij kennen, die mij dan bellen, mij rechtstreeks benaderen of

op bijeenkomsten die georganiseerd zijn in de wijk, zoals culturele bijeenkomsten.

Dat soort zaken. (…) Het is wel zo dat het vaak dezelfde mensen zijn die betrokken

zijn, zich betrokken voelen. Er zijn maar weinig jonge mensen die daarbij komen.

Dat is wel een groot probleem. Ik weet niet hoe dat komt, waar dat aan ligt.”

Ook het interview met de stadsdeelcoördinator maakt duidelijk dat enerzijds

georganiseerde bewoners worden benaderd, maar dat anderzijds ook gepoogd wordt

om de individuele bewoners aan het woord te laten. Naast een periodiek overleg

met bijvoorbeeld het bewonersplatform, ondernemers en winkeliersverenigingen

kunnen individuele bewoners ook terecht met hun vragen of suggesties:

”Ik zeg ook altijd: de deur staat hier open. Ik zal niet alles weten, maar weet wel de

mensen bij wie je dan wel terecht kan.”

Hetzelfde geldt voor de stadsdeelwethouder. Naast deelname aan allerlei vormen van

overleg houdt hij ook een maandelijks spreekuur voor bewoners van Escamp. In een

interview met De Stadskrant (2003, p.6) zegt hij blij te zijn met de goede opkomst:

”Heel goed dat ze komen. Ik hoor graag wat de mensen denken en wat hen

beweegt. Ik hoop dat nog meer mensen komen. Iedereen is welkom”.

De stadsdeelwethouder is ook aanwezig bij het ’Escamp Festival’, dat jaarlijks wordt

georganiseerd door het stadsdeelkantoor. Dit is een soort informatiemarkt, waar de

verschillende gemeentelijke diensten, de woningcorporaties alsmede een aantal

andere organisaties, zoals de welzijnsstichting, bewonersorganisaties, migranten-

organisaties en hobbyverenigingen zich aan de bewoners presenteren. Het festival

vervult volgens de stadsdeelcoördinator een belangrijke ontmoetingsfunctie, doordat

de vele verschillende organisaties elkaar leren kennen op deze bijeenkomst. De

cohesie die hier uit voort kan komen beperkt zich toch vooral tot de organisaties en

de bezoekers van het festival. Uit verschillende interviews is namelijk gebleken dat

voor sommige bewoners de lokatie nog te ver weg is om er speciaal voor naartoe te

gaan. Nu de lokatie onlangs verplaatst is naar een veldje nabij het winkelcentrum

aan de Leyweg, wordt een groter publiek bereikt: bewoners die toevallig toch al

naar het winkelcentrum gingen om te winkelen, lopen vaak ook even langs de

verschillende informatiekraampjes en worden zich zo bewust van wat er zoal te doen

is in het stadsdeel.

Volgens de verschillende geïnterviewden maken de bewoners goed gebruik van de

mogelijkheden om hun stem te laten horen via één van bovengenoemde kanalen.

De horizontale cohesie op het niveau van de individuele bewoner wordt door deze

aanpak echter weinig bevorderd of in stand gehouden. Slechts de voorzitters of

afgevaardigden van de (toch al georganiseerde) partijen die aan de vergadertafel

zitten zien elkaar regelmatig. Dit is dus eigenlijk meer cohesie op bestuurlijk niveau

(institutionele cohesie). De verticale cohesie, daarentegen, wordt door deze aanpak

wel meer bevorderd: de drempel voor bewoners om met hun probleem naar de

stadsdeelwethouder of -coördinator te stappen is door de nabijheid van het

stadsdeelkantoor aanzienlijk verlaagd ten opzichte van de ’oude situatie’ van voor

het dualisme. Omgekeerd behoort het communiceren met de bewoners tot de
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kerntaken van zowel de wethouder als de coördinator van het stadsdeel. Uit de

interviews is dan ook gebleken dat het belangrijk is dat bewoners de betreffende

persoon, bijvoorbeeld een raadslid, persoonlijk kennen en hem of haar ook durven

te benaderen.

8.5  De effecten van projectmatige en andere niet-gemeentelijke
beleidsprocessen op de sociale cohesie in Bouwlust

8.5.1  Inleiding
Behalve het reguliere beleid, zijn er, net als in Nieuw-Hoograven, nog tal van

manieren, waarop de sociale cohesie in de wijk kan worden beïnvloed. In deze

paragraaf wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan bewonersvertegen-

woordiging bij de corporaties, het Bewonersplatform Bouwlust, de Stichting Welzijn

Escamp en andere organisaties, het project Pius X en andere projecten en tenslotte

aan het Informatiecentrum Den Haag Zuidwest. Enkele andere projecten, zoals

’Straat voor de mens’, waaraan in hoofdstuk 7 wel aandacht is besteed komen in dit

hoofdstuk niet terug, omdat de betreffende contactpersonen vanwege de beperkte

tijd niet konden worden geïnterviewd. 

8.5.2  Bewonersvertegenwoordiging bij de corporaties
In eerdere paragrafen is vooral gekeken naar de invloed van buurtbinding (de

belevingscomponent) op de participatie van bewoners. Nu kijken we vooral naar de

invloed van participatie op de binding met de buurt. Veel mensen zijn namelijk in de

wijk komen wonen vanwege beperkte keuzemogelijkheden op de woningmarkt en

hebben daardoor weinig interesse om te  participeren in sociale structuren (zie ook:

Bolt & Torrance 2005).

In tabel 7.1 was te zien de vertegenwoordiging van bewoners niet op het niveau 

van de wijk, maar meer op het niveau van het stadsdeel of zelfs de gehele stad

plaatsvindt. Hoewel het bevorderen van de sociale cohesie volgens verschillende

medewerkers van de Haagse corporaties niet tot de kerntaken van een woning-

corporatie behoort, kan er wel het een en ander worden opgemerkt over het belang

van bewonersparticipatie voor de cohesie in de wijk. Hierbij speelt vooral de

belevingscomponent een belangrijke rol (zie hoofdstuk 2). De districtsmanager van

Haag Wonen geeft bijvoorbeeld aan dat de mate van betrokkenheid van bewoners

alles te maken heeft met de motieven waarom zij juist in deze wijk zijn gaan

wonen:

”Wat je ziet is dat het vooral ouderen zijn die uit zichzelf betrokkenheid tonen. De

allochtonen en jongeren (…) hebben geen positieve woningkeuze, (…) die kiezen

toevallig omdat er een goedkope woning voorhanden was (…) en dan zie je dat hun

betrokkenheid bij zo’n gebied ook minder is.”

Dezelfde manager legt uit waarom Haag Wonen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de

welzijnsorganisatie SWE, bewonersorganisaties zoals het bewonersplatform soms

bewust niet uitnodigt wanneer de samenwerking met andere partijen wordt gezocht:

”Omdat ze vaak gedomineerd worden door een bestaand kader met een voor-

opgestelde mening (…) die ze doordouwen. Die vinden wij niet representatief voor

het gebied. (…) De welzijnsorganisaties vinden toch: doe mij maar een bewoners-

stichting of bewonerspost of weet ik wat. Ik vind dat te beperkt.”

In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op de invloed van het

bewonersplatform op de verschillende vormen van cohesie in Bouwlust en op de

meningen van andere partijen over het bewonersplatform.
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Hoewel het creëren van draagvlak één van de redenen is voor bewonersparticipatie,

(zie hoofdstuk 2.3.3), hoeft dit niet altijd te betekenen dat representativiteit voor de

wijk of buurt gegarandeerd is. Een senior consulent beheer en vernieuwing van

Vestia Zuidwest legt dit uit aan de hand van een bad practice:

”Als het om belangrijke keuzes gaat, dan kun je het niet alleen op hen (de

bewonerscommissie) baseren, dat kun je ze (de andere bewoners) ook niet

aandoen. Dat is ook wel eens misgegaan, bijvoorbeeld in Scheveningen, waar voor

Duindorp een plan was gemaakt met handtekeningen van de bewonerscommissie,

maar wat niet het draagvlak van de wijk had.”

De woningcorporaties hechten daarom veel meer waarde aan een individuele

benadering, waarbij elke stem even zwaar telt. Deze manier van communiceren is

(weliswaar onbedoeld) van invloed op de cohesie tussen bewoners en beleids-

makers, in dit geval de medewerkers van de corporaties. Huurders en medewerkers

van de corporaties maken immers kennis met elkaar. Toch blijkt dat er in sommige

buurten een soort gelaten houding heerst en dat bewoners weinig gemotiveerd

raken door deze manier van benaderen. Een medewerker sociaal beheer van

Staedion zegt daarover het volgende:

”Ja als je bekend bent dan bellen ze je veel sneller met vragen en dergelijke. In de

Oosterzijde weten ze allemaal hoe laat ik binnen kom en wat voor een auto ik rijd,

ze weten wat mijn telefoonnummer is, alles, maar toch bellen ze me niet, dus ja…”

Haar collega vult aan:

”Ik denk ook wel dat de bewoners een beetje apathisch zijn door al dat heen en

weer…  Want eerst was het een paar keer dat we het zouden gaan renoveren en

daarna hebben we gezegd van: ’nee we gaan het toch slopen’. Dan hebben ze (de

bewoners) natuurlijk iets van: ’ja nu zeg je dat je gaat slopen, misschien zeg je

straks wel weer dat je gaat renoveren’. En dat is natuurlijk niet echt een goede

start.”

Aan de vertegenwoordiging van bewoners bij de corporaties kleeft een aantal

nadelen. Het voorbeeld van Duindorp gaf al aan dat er soms dus sprake is van een

bewonerscommissie die andere opvattingen heeft dan de andere bewoners. In de

meeste gevallen zullen de complexcommissies echter wel representatief zijn voor de

opvattingen die onder de huurders van het betreffende complex leven. Er kan dus

gesproken worden van cohesie volgens de normen- en waardencomponent.

Een ander probleem van de bewonersvertegenwoordiging is dat het vaak dezelfde

personen zijn, het geijkte kader. De geïnterviewde voorzitter van het huurders-

platform van Vestia Zuidwest bijvoorbeeld, is tevens voorzitter van de stedelijke

huurdersraad van diezelfde corporatie (zie tabel 7.1) en is ook nog eens voorzitter

van de complexcommissie van het blok waarin hij woont. Hij is dus zowel op

complex-, wijk-, stadsdeel- als op stedelijk niveau betrokken bij de ontwikkelingen 

in Escamp. Hetzelfde geldt voor het geïnterviewde bestuurslid van het

Bewonersplatform Bouwlust: ook die is op verschillende manieren betrokken bij de

ontwikkelingen in de wijk. Beide personen voldoen aan de in paragraaf 5.4.1

genoemde omschrijving van Friedeman (2002) en zijn in termen van Elias & Scotson

(1965) te beschouwen als ’gevestigden’, die al een lange tijd in de wijk wonen en er

ook actief zijn. In sommige documenten, maar ook door enkele sleutelpersonen

wordt in dit verband wel van ’pioniers’ gesproken.

Een voor de sociale cohesie beperkende factor van alle verschillende vormen van

bewonersvertegenwoordiging is dat de participanten alleen huurders zijn en geen

huiseigenaren, omdat die niets te maken hebben met het beleid van de drie

corporaties. Voor zover aanwezig, beperkt de (onbedoelde) sociale cohesie, die 

het gevolg is van de verschillende vormen van overleg, zich daarmee ook tot de
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bewoners die in een huurwoning wonen. Dat bezwaar geldt niet voor het bewoners-

platform, waarin alle bewoners kunnen participeren.

8.5.3  Bewonersplatform Bouwlust
Het Bewonersplatform Bouwlust speelt een belangrijke rol voor wat betreft de

sociale cohesie in de wijk. Net als sommige complexcommissies, waar door een

medewerker van Vestia aan werd gerefereerd, wordt ook het Bewonersplatform

Bouwlust door velen beschouwd als een gesloten kader, dat moeilijk toegankelijk is

voor nieuwkomers. Een medewerker van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

heeft hier een uitgesproken mening over, die overeenkomt met eerder kritieken over

de wijkraden in Utrecht:

”Je wilt een soort bewonersparticipatie op gang brengen. Dan merk je enthousiasme

in een bepaald circuit (…): oudere mensen die toch redelijk lang in de wijk wonen,

blank. Dat is toch eigenlijk een kader waar je mee te maken krijgt. (…) Van de

bewonerszijde zie ik toch weinig nieuwe gezichten. (…) Dat is totaal niet

representatief voor de samenstelling van de wijk.”

Zelf doet het Bewonersplatform naar eigen zeggen veel moeite om vooral ook de

nieuwkomers bij hun activiteiten te betrekken. Zo wordt ernaar gestreefd om in het

bestuur ook een afvaardiging van de verschillende allochtone organisaties te hebben

en worden er activiteiten georganiseerd die de oude en nieuwe bewoners dichterbij

elkaar moeten brengen, bijvoorbeeld een gezamenlijk diner.

Vanuit de beleidsmatige hoek staat volgens de geïnterviewde ambtenaar van 

DSO niet iedereen te springen om met het platform samen te werken of overleg 

te voeren:

”Je hebt natuurlijk wel eens dat mensen zeggen van: ’moeten we alweer met het

bewonersplatform om de tafel?’ Die gaan er dan niet echt enthousiast heen (…),

maar om te zeggen dat we er een hekel aan hebben om met elkaar samen te

werken, zo is het ook weer niet.”

De geïnterviewde medewerkers van de welzijnsstichting waren echter wel van

mening dat het bewonersplatform een goede gesprekspartner vormt bij overleg over

activiteiten in het stadsdeel. In de volgende paragraaf zal hier nader op in worden

gegaan.

8.5.4  Stichting Welzijn Escamp
In 2002 heeft de SWE een groot aantal projecten uitgevoerd, waaronder ’Actief in

Escamp’, dat gericht is op sociale activering van mensen met een bijstandsuitkering,

verschillende projecten die gericht zijn op individuele trajectbegeleiding voor

jongeren en de ’Brede buurtschool’, waarbij het gebouw naast een onderwijsfunctie

ook dienst doet als ontmoetingscentrum en uitvalsbasis voor diverse activiteiten,

zoals maaltijden voor ouderen en een internetcafé.

Uit de omschrijving van deze activiteiten blijkt dat het verbeteren van de sociale

cohesie één van de belangrijkste doelstellingen is van de stichting. Hierbij gaat het

niet alleen om de cohesie tussen bewoners onderling en tussen verschillende

groepen bewoners (horizontale cohesie), zoals allochtonen en autochtonen, maar

ook om de cohesie tussen de verschillende instellingen en organisaties die in Den

Haag Zuidwest actief zijn (institutionele cohesie). Deze laatste vorm van cohesie is

terug te vinden op de balans van de SWE als kostenpost ’netwerk’. Zowel het

begrote aantal uren als de werkelijke uren, die besteed kunnen worden aan het

netwerk, zijn afgenomen. Dit geldt voor het merendeel van de activiteiten die op de

balans terug te vinden zijn: slechts zes van de twintig kostenposten hebben sinds

2001 meer uren toegewezen gekregen (SWE 2002, p.24). Deze teruggang in uren
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betekent dat er minder geïnvesteerd kan worden in de contacten van de SWE en

daarmee ook in de cohesie tussen de beleidsmakers en beleidsuitvoerders in het

stadsdeel.

Het informele netwerk valt echter niet onder deze kostenpost en wordt vooral in

stand gehouden middels de budgetten voor andere activiteiten. Hiertoe behoren

bijvoorbeeld ook de contacten tussen de SWE en de bewoners en instellingen die

gebruik maken van de activiteiten die de stichting organiseert (verticale cohesie).

Deze contacten zijn vooral ’kennen en gekend worden’, aldus één van de

geïnterviewde medewerkers van SWE. Zij vervolgt haar toelichting:

”Als je elkaar kent, dan heb je het reguliere overleg ook niet meer nodig als het

goed is. Want dan loop je bij elkaar binnen als je iets opvangt. En aan de hand

daarvan kun je weer afspraken maken”.

Afgaande op bovengenoemde cijfers is het daarom moeilijk te zeggen wat de invloed

van de officiële deelname van de SWE in het beleidsproces is op de sociale cohesie

in Escamp. Wanneer naar afzonderlijke projecten wordt gekeken is dit effect echter

zonder meer duidelijk. De omvorming van de Pius X-kerk is hiervan een goed

voorbeeld. De SWE onderhoudt veel contacten met huisartsen en andere zorg-

instellingen in Bouwlust en heeft daardoor ook een belangrijke rol gespeeld bij de

totstandkoming van dit nieuwe zorgcentrum.

8.5.5  Pius X-kerk

De omvorming van het voormalige kerkgebouw Pius X tot een wijkgezondheids-

centrum is volgens de voorzitter van het huurdersplatform Vestia Zuidwest een

initiatief geweest van de bewoners, dat door Vestia (de eigenaar van het gebouw) 

is opgepakt. Het huurdersplatform zou ook hebben gesproken met de artsen in

Bouwlust. Dit is op zijn minst opmerkelijk te noemen, omdat de medewerkers van

SWE aangaven de grootst mogelijke moeite te hebben om met de artsen te

overleggen, vanwege hun drukke agenda’s (zie kader 8.1).

Kader 8.1 Uitspraken van verschillende medewerkers van SWE

”Een groep die er vaak wel buiten valt is de huisartsengroep, die is nagenoeg niet te pakken te

krijgen. (…) Nu is de opzet om ons allemaal bij elkaar te krijgen, een multifunctioneel gebouw

daar neer te zetten. En dan hebben we daar dan ook overleg over: hoe gaan we de nieuwe

klant die zo direct binnenkomt op een zo prettig mogelijke manier doorverwijzen? We hebben

daar ook overleg en afstemming over. Eigenlijk is het initiatief van de huisartsen gekomen van:

’nou we moeten een groepsgebeuren hebben van zorg en welzijn’, maar zij komen nooit aan de

tafel, terwijl zij wel bovenaan de lijst van de belanghebbenden staan. Dat bijt elkaar op de één

of andere manier. (…) En ik vind ook dat ze een soort aureool om zich heen hebben gebouwd,

maar dat is mijn persoonlijke mening.” 

”Ja, dat ben ik inderdaad wel met je eens. Maar ze zitten ook wel aan het plafond, ze zijn

ernstig in tijdnood, want er zijn, uit mijn hoofd, nog maar drie huisartsen? Voor het hele

stadsdeel! Het is sowieso als patiënt al moeilijk om je eigen huisarts te pakken te krijgen, 

laat staan dat ze ook nog al die overleggen af moeten. Dus ik denk dat het niet zo zeer met

desinteresse te maken heeft, want ze hebben er wel degelijk ook belang bij, dat zien ze ook

best wel in, maar ook gewoon echt puur tijdgebrek.”

Bron: Interviews met twee medewerkers van SWE (2004)

Bovendien varieert de initiatiefnemer nogal eens in de berichtgeving: de ene 

keer zijn het de bewoners, dan weer de corporatie, dan weer de artsen zelf.

Onderstaande bericht suggereert bijvoorbeeld een samenwerking tussen andere

partijen dan uit de gesprekken met medewerkers van SWE blijkt:
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”De wethouders Klijnsma (Welzijn) en Hilhorst (Ruimtelijke ordening) gaven het

officiële startsein om in de Pius X een centrum voor gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening te realiseren. De ontwikkeling van dit centrum is

tot stand gekomen door en intensieve samenwerking tussen verscheidene partijen: 

de gemeente Den Haag, de Huisartsenvereniging en Ceres Projecten” (Ceres

Projecten 2004).

De citaten in het kader geven aan dat het wel of niet kunnen organiseren van een

overleg met allerlei belanghebbenden samenhangt met een persoonlijke denkwijze

en met een bepaalde benaderingswijze: iemand die over goede organisatorische en

communicatieve vaardigheden beschikt en het belang van deelname aan bepaalde

overlegstructuren goed en helder kan overbrengen, zal de verschillende partijen

doorgaans eerder om de tafel weten te krijgen dan iemand met een minder sterke

persoonlijkheid. Wanneer deze eigenschappen overduidelijk aanwezig zijn kan zelfs

gesproken worden van een strong leader.

Daarnaast hangt het succes bij dit voorbeeld ook van de manier van benaderen af:

eerstgenoemde SWE-medewerker geeft aan van alles te hebben geprobeerd om de

artsen om de tafel te krijgen, maar heeft zich neergelegd bij het feit dat deze niet

mee willen praten, terwijl haar collega het iets rationeler beziet en wat meer begrip

op kan brengen voor de situatie. Het spreekt voor zich dat de laatstgenoemde

benaderingswijze meer mogelijkheden biedt voor toekomstige overlegsituaties. Dit

sluit goed aan bij de ideeën uit hoofdstuk 2 dat de betrokken partijen hun eigen

belang ondergeschikt moeten kunnen maken aan het gemeenschappelijke belang en

dus gelijkgerichte opvattingen moeten hebben om het initiatief, van wie het dan ook

afkomstig is, goed uit te kunnen werken.

Tenslotte is het erg opmerkelijk dat de voorzitter van de huurdersraad van Vestia

aangaf dat zij wel met de huisartsen om de tafel hebben gezeten, terwijl een

professionele organisatie als de SWE daar niet in is geslaagd. Ook hieruit blijkt 

het belang van strong leadership, goede communicatie en overtuigingskracht.

8.5.6  Door de gemeente gefinancierde projecten
Zowel de Gulden Klinker als de Platina Klinker worden uitgereikt door de wethouder

die onder andere leefbaarheid in zijn portefeuille heeft. Indirect brengt dit project de

burger en de politiek dus ook weer een stapje dichterbij elkaar.

In Bouwlust hebben de bewoners van een van de flats aan de Lozerlaan (zie figuur

6.1 en 8.1) in 2002 een Gulden Klinker gewonnen (Gemeente Den Haag 2004a).
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Volgens een medewerker van de Dienst Stadsbeheer (DSB) zijn er sinds 1994 in

totaal 32 Gulden Klinkers uitgereikt in het stadsdeel Escamp, waaronder zeven aan

scholen in dit stadsdeel. Er zijn dus 25 andere groepen of instellingen die een prijs

hebben ontvangen voor hun werkzaamheden, maar het aantal dat een voorstel heeft

ingediend ligt mogelijk nog hoger31.

Dit wijst erop dat er een aantal actieve bewoners is, dat zich inzet voor de buurt. 

Uit enkele artikelen op de website van de Gemeente Den Haag (2004a) blijkt dat 

het vooral om activiteiten gaat die betrekking hebben op het niveau van straten en

pleinen. De invloed op de sociale cohesie beperkt zich daarmee ook tot een select

groepje betrokkenen.

8.5.7  Informatiecentrum Den Haag Zuidwest
Dit informatiecentrum is ingericht om bewoners inzicht te geven in de bouwplannen

voor Zuidwest. In een artikel in Zuidwest Nieuws (editie A) stelt één van de mede-

werkers dat de mensen ”een leuke sociale omgang met elkaar hebben”. Volgens de

geïnterviewde vervult het informatiecentrum ook een belangrijke functie als het gaat

om de problemen waar bewoners mee zitten: ”Mensen moeten hun verhaal kwijt.

Dat is soms heel emotioneel, want het is niet niks als je huis gesloopt gaat worden”

(Van Leusden 2004, p.1).

In tegenstelling tot informatie uit bijvoorbeeld de stadsenquête, suggereert Van

Leusden in zijn krantenartikel, afgaande op de bezoekersaantallen en de verhalen

van de bezoekers, dat er toch enige mate van betrokkenheid bij de wijk is. Het

bezoekerscentrum en de daar gepresenteerde plannen dragen in zekere mate ook 

bij aan de binding die de bewoners met hun wijk hebben: de bezoekers kunnen 

zich identificeren met dat deel van de wijk waar ze zelf wonen (identificatie met de

buurt) en komen er lotgenoten tegen, wier huizen ook met sloop bedreigd worden

(gelijkgerichte opvattingen). Het feit dat er dagelijks zo’n 40 bezoekers binnenlopen

(Staedion / Haag Wonen 2004) geeft wel aan dat de herstructurering leeft onder 

de bewoners van Den Haag Zuidwest.

8.6  Conclusie

8.6.1  Inleiding
In dit hoofdstuk is de invloed van het beleidsproces op de sociale cohesie in

Bouwlust bekeken. De interviews met verschillende sleutelpersonen hebben duidelijk

gemaakt dat er inderdaad sprake is van een bepaalde mate van invloed. Deze ver-

schilt van project tot project en van het ene beleid tot het andere beleid. Daarnaast

moet er onderscheid worden gemaakt tussen bedoelde en onbedoelde effecten en

tussen cohesie tussen bewoners onderling (horizontale cohesie) en tussen bewoners

en beleidsmakers (verticale cohesie). In figuur 8.2 is weergegeven in hoeverre de

verschillende onderzochte vormen van beleid en projecten van invloed zijn op de

sociale cohesie in Bouwlust. 

In de figuur is aangegeven welk verband er bestaat tussen de geconstateerde mate

van sociale cohesie en het beleid of project dat is onderzocht. Vervolgens is aan-

gegeven of het hier om bedoelde of onbedoelde sociale cohesie gaat en tussen wie

deze cohesie is geconstateerd. Er kan sprake zijn van een duidelijk verband, een

onduidelijk verband of helemaal geen verband.

Uit de figuur kan worden opgemaakt dat er in veel gevallen sprake is van een

verband tussen het onderzochte beleidsproces en de sociale cohesie in de buurt.

Echter, het gaat veelal om onbedoelde effecten en de cohesie betreft vaak een

beperkte groep. In de laatste kolommen is te zien dat in Bouwlust (in tegenstelling

tot Nieuw-Hoograven) de cohesie tussen bewoners onderling iets meer wordt

beïnvloed dan die tussen bewoners en beleidsmakers.
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Figuur 8.2 De invloed van beleidsprocessen op de sociale cohesie in Bouwlust

Dimensies van Sociale cohesie Type cohesie

sociale cohesie als doelstelling?

Stadsdeel Escamp32 + + + ± +P – + ±

Huurdersraad e.d. + + + – +P + + –

Bewonersplatform + + + + +N + ± ±

Andere organisaties ± + ± ± ± + ± –

Projecten + + + ± +P + – ±

Informatiecentrum – – + – ± ± – –

Bron: Interviews met sleutelpersonen.

+ = duidelijk verband, ± = onduidelijk verband, – = geen direct verband, 

P = positief effect, N = negatief effect

Verder blijkt dat het aangegeven verband niet altijd positief is. Zo is de cohesie

tussen de leden van het bewonersplatform bijvoorbeeld dermate sterk dat deze door

sommigen als ongewenst wordt beschouwd, omdat buitenstaanders er maar moeilijk

tussenkomen en het ’geijkte kader’ al dan niet bewust in stand wordt gehouden.

8.6.2 De drie dimensies van sociale cohesie
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat sociale cohesie op verschillende manieren kan

worden gemeten, namelijk via een normen- en waardencomponent, een gedrags-

component en een belevingscomponent (zie ook figuur 8.2). Deze drie componenten

zullen hier kort worden toegelicht.

>  Gelijkgerichte opvattingen

In figuur 8.2 is te zien dat er in de meeste gevallen een verband is geconstateerd

tussen de waarden en normen en de sociale cohesie in Bouwlust. In het ene geval 

is deze relatie wat sterker dan in het andere. Vooral organisaties die een sterke 

vergadercultuur kennen, streven ernaar gelijkgerichte opvattingen over bepaalde

onderwerpen te formuleren. Het Bewonersplatform Bouwlust en de Stadsdeel-

commissie Escamp zijn hiervan goede voorbeelden. In een enkel geval heeft een

onderzochte case weinig van doen met gelijkgerichte opvattingen. Het Informatie-

centrum Den Haag Zuidwest bijvoorbeeld is er primair op gericht om informatie aan

de bewoners te verschaffen en heeft vooral invloed op de belevingscomponent van

sociale cohesie, doordat betrokkenheid van bewoners bij de herstructurerings-

plannen wordt gestimuleerd. Niet in de figuur, maar minstens zo belangrijk, is 

dat veel geïnterviewden aangaven dat er een verschil in waarden en normen te

bespeuren valt tussen de oorspronkelijke bewoners en de nieuwkomers, zo leert 

ons het voorbeeld over het schoonhouden van de portieken (8.2). 

>  Sociale participatie

Veel duidelijker dan de normen- en waardencomponent, is de gedragscomponent: 

in vrijwel alle onderzochte cases is het beleid erop gericht om bewoners meer te

activeren, meer te betrekken bij het beleid en meer betrokkenheid en verantwoor-

delijkheid te tonen bij hun buurt of wijk. Van sommige organisaties, zoals de 

SWE en het bewonersplatform is dit een duidelijke doelstelling, maar bij andere

groeperingen, zoals de stadsdeelcommissie en de bewonersvertegenwoordiging 

bij corporaties, die de ’oren en ogen’ van de bewoners in de wijk moeten vormen, 

is dit veelal een secundaire doelstelling.
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Kader 8.2  Uitspraken over sociale (formele) participatie van bewoners

”Zij (de bewoners) zijn van mening -en dat ben ik ook- hoe dichter de sloop in de buurt komt,

hoe meer dingen er gaan gebeuren. En als bewoners dan niet meepraten, dat is dan eigenlijk

vreselijk zonde. Ook zij kunnen informatie inbrengen of misschien invloed uitoefenen.” 

(medewerker sociaal beheer Staedion) 

”Je moet ook wat doen wat ze zeggen, je moet ze serieus nemen. Als je alleen de indruk wekt

dat je ze benadert omdat het moet, vanwege de hele procedure (…). Dat is niet goed. (…) 

Dat hebben ze wel door, en dat is niet de bedoeling. Dan nemen je ze niet serieus.” 

(raadslid, stadsdeelcommissie) 

”Het is natuurlijk niet onze kerntaak, maar (…) direct of indirect heb je daar natuurlijk 

bewoners voor nodig. Het is wat lastiger plannen maken als je op een gegeven moment de 

hele buurt tegen je krijgt. Het draagvlak voor de plannen is toch enigszins nodig.” 

(projectleider DSO)

Behalve formele participatie is sociale (informele) participatie in bijvoorbeeld 

sport- of andere verenigingen ook erg belangrijk, met name voor de integratie

tussen oud- en nieuwkomers. Vooral kleinschalige, kortlopende activiteiten blijken

succesvol in het dichter bij elkaar brengen van de verschillende groepen bewoners 

in de wijk, bijvoorbeeld een door het bewonersplatform georganiseerd etentje of de

informatiemarkt ’Escamp Festival’.

Desondanks onderschrijven bijna alle geïnterviewden de mening dat het erg 

belangrijk is om bewoners te betrekken bij het beleidsproces. De citaten in kader

8.2 geven aan dat de motieven daartoe nogal eens kunnen verschillen.

Het eerstgenoemde citaat sluit goed aan bij de opvatting van Buys & Van Grinsven

(1991) dat bewoners behalve als belanghebbenden, ook als deskundigen zijn te

beschouwen. De tweede uitspraak heeft vooral betrekking op het belang van

vertrouwen in de gevestigde orde door bewoners en de derde uitspraak heeft te

maken met de reden waarom participatie van bewoners gewenst is, in dit geval om

draagvlak te creëren (zie: Fokkema & Krebber 1999, p.15).

>  Identificatie met de buurt

De derde component heeft alles te maken met betrokkenheid van bewoners en de

binding die zij met hun woonomgeving hebben. Vrijwel alle onderzochte cases

dragen in meer of mindere mate bij aan het bevorderen van de betrokkenheid en 

de buurtbinding. De stadsdeelcoördinator en stadsdeelwethouder spelen hierbij een

belangrijke rol, omdat zij met individuele bewoners in gesprek gaan en hen zo ook

duidelijk kunnen maken dat bewoners zelf iets kunnen betekenen voor hun wijk,

terwijl bepaalde projecten, zoals de omvorming van de Pius X-kerk, ertoe 

bijdragen dat herkenbare gebouwen en plekken in de wijk behoed worden 

voor sloop. Vooral de mensen die er al langere tijd wonen zijn volgens de

geïnterviewden tot op zekere hoogte gehecht aan hun buurt en voelen zich daar 

ook mee verbonden. De districtmanager van Haag Wonen zegt het volgende over 

de ouderen in Bouwlust:

”Ze hebben wel veelal een buurtbinding, ook heel veel contact met de andere

ouderen in de wijk. Als je ook ziet bij bewonerscommissies, buurtverenigingen, dat

zijn allemaal ouderen die erin zitten.”

Nieuw ingestroomde bewoners daarentegen, zijn maar weinig actief en voelen zich

weinig betrokken bij hun wijk. De stadsdeelcoördinator bevestigt de tegenstelling

tussen de gevestigden (de ouderen) en de nieuwkomers (veelal allochtonen en lage

inkomens):
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”nieuwe bewoners gaan helemaal niet om met de oudere bewoners, even chargeren

hè. (…)  Het is nu: in sociale woningbouw heb je een heleboel nieuwe bewoners die

weinig omgaan met de huidige bewoners, (…) omdat juist door die goedkope

woningen heel veel allochtonen, vluchtelingen hier zijn komen wonen (…) en die

integratie verloopt ook niet echt.”

8.6.3  Bedoelde en onbedoelde effecten
De in de vorige paragraaf geschetste verbanden tussen beleidsprocessen en sociale

cohesie zijn onder te verdelen in bedoelde en onbedoelde effecten. De activiteiten

van de welzijnsstichting SWE zijn bijvoorbeeld sterk gericht op het bevorderen van

de sociale cohesie en ook het bewonersplatform is bedoeld om bewoners te

betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk, terwijl activiteiten als de omvorming

van de Pius X-kerk en het inrichten van een informatiecentrum over de stedelijke

vernieuwing slechts indirect van invloed zijn op de samenhang in de wijk. In een

enkel geval is het onbedoelde effect als negatief te beschouwen, namelijk bij het

bewonersplatform dat als een vrij gesloten groep opereert en nieuwkomers er al dan

niet bewust van weerhoudt om te participeren in deze groep. Het feit dat zij diverse

activiteiten organiseren om meer bewoners bij de wijk te betrekken, wijst erop dat

zij niet bewust anderen uitsluiten, maar dat buitenstaanders hen vooral zien als een

gesloten kader, waar moeilijk tussen te komen is.

8.6.4  Horizontale, verticale en institutionele cohesie
Tenslotte moet ook nog worden bekeken welk van de vormen van cohesie, die we 

in dit onderzoek hebben onderscheiden, het meest worden beïnvloed bij de onder-

zochte cases. 

Institutionele cohesie blijkt slechts een beperkte rol te spelen: bij sommige

onderzochte cases is de cohesie tussen de beleidsmakers onderling ook enigszins

toegenomen door de integrale aanpak en de brede samenwerking, zoals bij de

verschillende projecten en het stadsdeel management overleg (SMT) dat geregeld

plaatsvindt. Echter, het verloop en het creëren van nieuwe functies bij sommige

gemeentelijke diensten en bijvoorbeeld de stadsdeelcommissie heeft een remmende

werking op de verdere intensivering van de contacten. 

Uit figuur 8.2 is gebleken dat tussen het beleidsproces en zowel de horizontale 

als de verticale cohesie wel enige verbanden bestaan. De meer ambtelijk

georganiseerde groepen als de stadsdeelcommissie en bewonerscommissies dragen

vooral bij aan betere relaties tussen bewoners en beleidsmakers, terwijl de meer op

sociale cohesie gerichte activiteiten van de welzijnsstichting of door de gemeente

gefinancierde projecten vooral de cohesie tussen de bewoners bevordert.
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9 Conclusies en aanbevelingen

9.1  Inleiding
In dit rapport stond het verband tussen sociale cohesie en ’urban governance’

centraal. Het basisidee achter het onderzoek was dat door de integratie van

verschillende beleidsvelden en door het gebruiken van de kennis en bevoegdheden

van allerlei belanghebbenden de sociale cohesie binnen een bepaald gebied kan

worden vergroot. Door veel mensen bij het beleid te betrekken bestaat er een kans

dat deze mensen zich meer bij het beleid en bij de buurt betrokken zullen voelen en

dat daardoor weer verschillende bindingen tussen mensen kunnen ontstaan. Deze

bindingen kunnen vervolgens worden gebruikt om beleidsprocessen weer soepeler te

laten verlopen. De kans bestaat dus dat er sprake is van een wisselwerking tussen

samenwerking (een aspect van ’urban governance’) en sociale cohesie. We hebben

ons in dit rapport met name gericht op de mogelijke sociale effecten van ’urban

governance’, naar de positieve en mogelijk negatieve zaken die daarbij komen

kijken. In het onderzoek stond de volgende probleemstelling centraal:

Hoe en onder welke omstandigheden leidt samenwerking binnen het beleid van

stedelijke herstructurering tot verschillende vormen van sociale cohesie en hoe

kunnen mogelijke valkuilen hierbij worden vermeden?

Als onderzoekslokatie is gekozen voor de vroeg-naoorlogse wijken Nieuw-Hoograven

in Utrecht en Bouwlust in Den Haag. Binnen deze wijken hebben we een aantal

projecten onder de loep genomen. Informatie voor het empirische deel van dit

rapport is verkregen door interviews met belanghebbenden in en buiten de buurt.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om wijkmanagers, raadsleden, wethouders, mede-

werkers van woningcorporaties, leden van wijkraden en bewonersorganisaties (zie

ook bijlage I). Verder is  informatie verkregen uit statistieken, beleidsnota’s en meer

theoretische literatuur. Individuele bewoners zijn nog niet ondervraagd. In een latere

fase van het onderzoek zal door middel van een enquête onder bewoners worden

gekeken naar hun ideeën over sociale cohesie in de wijk.

Dit slothoofdstuk is geen samenvatting van de belangrijkste resultaten van het

empirische onderzoek. Deze zijn immers terug te vinden in de paragrafen 5.6 en

8.6. In dit hoofdstuk willen we proberen om de relatie tussen onze empirische

resultaten en het theoretische hoofdstuk wat meer aan bod te laten komen. We

zullen aan de hand van enkele, ons inziens, belangrijke thema’s dat soort verbanden

te leggen (paragraaf 9.2). In paragraaf 9.3 formuleren we een kort antwoord op

onze probleemstelling. In de slotparagraaf noemen we enkele beleidsaanbevelingen

en vertellen we kort hoe wij verder gaan met dit onderzoeksproject.

Tot slot van deze paragraaf maken we nogmaals duidelijk van welke begrippen en

definities we zijn uitgegaan. In navolging van Bolt & Torrance (2005) hebben we de

volgende drie componenten van sociale cohesie op buurtniveau onderscheiden:

– de mate waarin er gelijkgerichte opvattingen bestaan over de (ongeschreven) regels

in de buurt (normen- en waardencomponent)

– de mate van sociale participatie via sociale interactie en formele participatie

(gedragscomponent) en 

– de identificatie met de buurt (belevingscomponent).

Het gaat bij deze dimensies in de eerste plaats om de sociale cohesie binnen en

tussen groepen bewoners in de buurt. Dit hebben we omschreven als horizontale

cohesie. We hebben daarnaast ook het begrip verticale cohesie geïntroduceerd:

hierbij gaat het om de cohesie tussen bewoners en bewonersorganisaties enerzijds
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en de overige partijen die bij de herstructurering van de wijk een rol spelen, zoals

de stadsdeelcommissie, het wijkbureau en de gemeente, anderzijds. Beide vormen

van cohesie zijn in dit onderzoek van belang. Tot slot hebben we het begrip

institutionele cohesie gebruikt. Hieronder verstaan we de onderlinge contacten

tussen beleidsmakers.

Van de tweede centrale term, ’urban governance’, is wat lastiger een algemene

definitie te geven. De term duidt op samenwerking tussen verschillende partijen,

zoals de gemeente, woningcorporaties en bewonersorganisaties. Belangrijk is dat 

het primaat van de overheid plaatsmaakt voor samenwerking tussen verschillende

groepen en instanties. Termen als deconcentratie, decentralisatie en privatisering

liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van ’urban governance’. Het vergroten van

de slagkracht van het beleid vormt vaak een belangrijke motivatie om meerdere

partijen in te schakelen in het beleidsproces. Het dichter bij de burger brengen van

beleid is echter ook een belangrijke motivatie om met name bewoners en bewoners-

organisaties mee te laten doen in het beleidsproces.

9.2  Empirie en theorie
In hoofdstuk 2 is uitgebreid ingegaan op de termen sociale cohesie en ’urban 

governance’ en de (theoretische) relatie tussen deze begrippen. In deze paragraaf

willen we enkele, ons inziens, belangrijke aspecten uit het theoretische hoofdstuk

aan een nadere analyse onderwerpen. We zullen gaan bekijken in hoeverre er

overeenstemming is tussen datgene wat er uit de theorie bekend is en wat er in de

praktijk uit ons onderzoek is gekomen.

>  Van ’government’ naar ’governance’

Het simpele feit dat er sprake is van samenwerking tussen allerlei instanties en

bewoners, is in dit onderzoek overduidelijk naar voren gekomen. Deels was dat ook

verwacht, omdat de programma’s en projecten die in dit rapport zijn behandeld,

voor een belangrijk deel geselecteerd zijn op de deelname van verschillende

(soorten) partijen.

Van belang is echter wel dat bijvoorbeeld een gemeente besloten kan hebben dat

meer participatie vanuit de buurt gewenst is, dat er zelfs sprake kan zijn van flink

wat participatie, maar dat er bij de bewoners (participerend of niet) nog wel degelijk

een gevoel kan bestaan dat ’alles van bovenaf wordt geregeld’. Dat is met name in

Nieuw-Hoograven wel  naar voren gekomen, in het Haagse Bouwlust veel minder. 

Er lijkt dus nog wel een verschil te bestaan tussen een soort objectieve vorm van

’governance’ en een subjectief gevoel daarbij. Dit verschil kan van groot belang zijn

voor het uiteindelijke succes van het beleid: wanneer mensen formeel mogen

’meedoen’, maar zelf het gevoel hebben dat ze uiteindelijk toch niets te zeggen

hebben, kan een situatie ontstaan dat men toch weer het beleid de rug toekeert.

Voor de sociale cohesie binnen een buurt lijkt een dergelijke situatie niet aan-

bevelingswaardig. Om dat te voorkomen dient constant gemonitord te worden in

hoeverre de deelnemers aan het beleidsproces het gevoel hebben dat er naar hen

wordt geluisterd, dat er iets wordt gedaan met de ideeën die worden geformuleerd

binnen bijvoorbeeld een wijkraad. Hierop komen wij later nog even terug.

>  ’Empowerment’ van bewoners

Bewoners kunnen op verschillende manieren bij beleid worden betrokken. In de

meest extreme gevallen kan er aan de ene kant helemaal geen sprake zijn van wat

voor invloed dan ook van bewoners, aan de andere kant kunnen bewoners juist zelf

beslissen. Daartussenin zitten allerlei minder extreme mogelijkheden, zoals mee-

weten (bewoners worden op de hoogte gebracht), meepraten en meebeslissen. Om

zelf te kunnen beslissen of mee te kunnen beslissen is veel nodig: er moet een wil

bij de gevestigde partijen zijn om een deel van de macht of beslissingsbevoegdheid
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uit handen te geven en bij de bewoners moet er voldoende kennis en wil bezitten

om dat (mee)beslissen goed te kunnen doen. Leren van elkaar en van anderen is

daarbij van groot belang, maar niet altijd even gemakkelijk.

Succesvol lijkt een aanpak waarbij de bewoners worden aangesproken op hun eigen

kwaliteiten (zoals bij het project ’Hoograven Aan Zet’) en duidelijk te vragen hoe die

bewoners zelf denken deze kwaliteiten in te kunnen zetten. Op deze manier lijkt de

vergroting van de capaciteit van het beleid optimaal. De horizontale cohesie (tussen

bewoners onderling) kan dan plaatsvinden, doordat mensen ook van elkaar weten

wat ze precies doen en waar en wanneer zij worden ingezet. De verticale cohesie

(tussen bewoners en beleidsinstanties) krijgt een grote kans, doordat de bewoners

het gevoel krijgen dat ze echt iets nuttigs doen en worden gerespecteerd op basis

van hun eigen kwaliteiten.

Deze aanpak staat fundamenteel tegenover een standaardprocedure, waarin 

men doelen tracht te bereiken door meningen en ideeën uit te wisselen tijdens

vergaderingen en andere bijeenkomsten. Bij deze aanpak bevinden bewoners zich in

feite dus lager op de ladder van participatie, die in hoofdstuk 2 genoemd is.

>  Gebiedsgerichte en projectmatige aanpak

In veel gevallen is er bij ’urban governance’ sprake van een gebiedsgerichte aanpak.

Gebiedsgericht betekent in dit geval vaak: buurt- of wijkgericht. Een dergelijke

aanpak kan worden ingegeven door het simpele feit dat samenwerking binnen een

bepaald gebied gemakkelijker is te organiseren. Buurtbewoners zijn gemakkelijker

bij beleid te betrekken, wanneer dat beleid betrekking heeft op hun eigen buurt 

dan wanneer dat beleid bijvoorbeeld betrekking heeft op de hele stad of regio of op

een meer algemene zaak als terugdringen van de werkloosheid. Immers, voor hen 

is het belang veel duidelijker zichtbaar wanneer het beleid betrekking heeft op 

hun eigen omgeving. Een gebiedsgerichte aanpak zou het draagvlak van beleid 

en de betrokkenheid van mensen bij het beleid vergroten en de kwaliteit van het

beleidsproces verhogen. De door ons onderzochte programma’s en projecten zijn

alle gebiedsgericht, dus daarover kan op basis van de interviews geen uitspraak

worden gedaan.

Een belangrijke conclusie is wel dat een projectmatige aanpak van problemen in een

buurt in het algemeen een goede manier is om, in ieder geval een aantal, bewoners

te betrekken bij het beleid en bij de buurt. Een project is overzichtelijk, heeft een

beperkte tijdsduur, staat vaak dichter bij de problemen die bewoners zelf ervaren 

en is gericht op relatief snelle, zichtbare resultaten. Grotere programma’s zijn

daarvan het tegendeel: de doelen en beoogde resultaten zijn voor bewoners vaak

onoverzichtelijk, de tijdsduur is te lang of onduidelijk en, door de veelheid en

heterogeniteit van doelen, is het bij programma’s voor bewoners minder aan-

trekkelijk om deel te nemen aan het proces.

>  Bewoners en de legitimiteit van beleid

Op het snijvlak van ’urban governance’ en sociale cohesie ligt de deelname van

bewoners. Wie er meedoen en wie niet, kan van groot belang zijn voor het uit-

eindelijke draagvlak van het beleid en de legitimiteit van dat beleid. De legitimiteit

wordt deels bepaald door de redenen waarom participatie van bewoners is gewenst:

draagvlak creëren, betrokkenheid vergroten of de kwaliteit van het resultaat

verhogen (zie 2.3.3).

De legitimiteit wordt voor een belangrijk deel ook bepaald door het gevoel van

participanten om al dan niet serieus te worden genomen. Wanneer een gemeente

adviezen van bijvoorbeeld een wijkraad naast zich neerlegt, of wanneer bewoners

zelfs alleen maar het gevoel hebben dat dit gebeurt, dan kan dit negatieve gevolgen

hebben voor het functioneren van zo’n wijkraad. De ’exit’-optie is dan de meest voor

de hand liggende: mensen hebben geen zin en tijd meer om energie te steken in

een activiteit die volgens henzelf niets oplevert. Voor de sociale cohesie is dat niet
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bepaald positief. Doordat bepaalde personen eruit stappen, kunnen instanties als

wijkraden minder representatief voor de bevolking worden. Dit kan tot gevolg

hebben dat nieuwe leden moeilijk te vinden zijn. De combinatie van niet serieus

genomen worden en het gevoel dat een dergelijk orgaan slechts bestaat uit een

kleine groep die niet representatief wordt geacht voor de rest van de bevolking lijkt

tamelijk funest.

>  Bewoners en betrokkenheid

In hoeverre bewoners zich betrokken voelen bij beleid, is voor een belangrijk deel

afhankelijk van de wijze waarop zij worden ingeschakeld bij dat beleid. Met het

wijkgerichte werken dat in veel gemeenten – ook in Utrecht en Den Haag – is

ingevoerd, kan de zichtbaarheid van beleid worden vergroot.

Betrokkenheid bij het beleid is iets anders dan betrokkenheid bij de buurt waarin

men woont. Het kan heel goed zijn dat mensen zich erg betrokken voelen bij hun

eigen buurt, maar geen enkele interesse hebben om die betrokkenheid te uiten door

te participeren in activiteiten die op die buurt betrokken zijn. In theorie kan dat

twee dingen betekenen:

– mensen zijn niet geïnteresseerd in participatie

– mensen weten niet hoe ze kunnen participeren.

In het eerste geval is er niet zoveel aan de hand. Het lijkt niet zinnig om mensen te

dwingen zich met een activiteit of beleidsproces bezig te houden, wanneer men

andere zaken in het leven belangrijker vindt. Het kan echter ook zo zijn dat een

corporatie of gemeentelijke dienst zich iets te makkelijk beroept op de onwillendheid

van de burger. Deze onwillendheid kan immers ook het gevolg zijn van onwetend-

heid. Het is niet altijd even duidelijk in hoeverre er daadwerkelijk moeite wordt

gedaan om deze burgers of bewoners bij het beleidproces te betrekken.

In het tweede geval zou een lage participatiegraad daarom ook kunnen betekenen

dat er iets mis is met de openheid van het beleidsproces of met de informatie-

voorziening. In extreme mate kan er ook sprake zijn van zogenaamde gated

partnerships, bestaande uit ’beroepsinsprekers’ en ’vergadertijgers’. In dat geval

worden samenwerkingsverbanden min of meer bewust afgesloten voor anderen,

wellicht met het idee dat die anderen zodanig verschillende denkbeelden hebben 

dat zij niet stroken met de vigerende meningen binnen zo’n beleidsproces. Dat kan

dan weer leiden tot een gevoel bij de buitengesloten mensen dat een samen-

werkingsverband niet bepaald hun doelen behartigt. Een ’exit’-strategie kan dan 

het gevolg zijn: men voelt zich niet gekend en besluit zich dan ook nergens meer

mee te bemoeien. Dat iets dergelijks niet bevorderlijk is voor de legitimiteit van

beleid, zal duidelijk zijn.

Volgens de meeste van onze informanten behoren allochtonen en jongeren tot de

moeilijk bereikbare groepen binnen een buurt. Deze groepen participeren dan ook

duidelijk minder in beleidsprocessen dan autochtonen en ouderen. Ook hier zal

gelden dat sommigen er totaal geen behoefte aan zullen hebben om zich op wat

voor wijze dan ook met het beleid te bemoeien. Anderen zullen zich echter

gefrustreerd en buitengesloten voelen. Het is een belangrijke vraag in hoeverre 

het toch mogelijk is om dergelijke groepen te interesseren voor deelname.

Een belangrijke conclusie is vervolgens dat de effecten van het beleidsproces op de

sociale cohesie binnen een buurt tamelijk klein zijn. Wanneer slechts een beperkt

aantal mensen van een beperkt aantal bevolkingsgroepen deelneemt, dan kan er op

zijn hoogst sprake zijn van cohesie binnen dat beperkte aantal mensen en groepen.

Wel is het zo dat door het organiseren van activiteiten (door bijvoorbeeld een wijk-

raad) meer mensen met elkaar in contact komen. Dit betekent dat het vooral de

activiteiten zijn die cohesiebevorderend kunnen werken en niet het beleidsproces

zelf.
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Dit laatste betekent dat een orgaan of organisatie vooral ook naar buiten moet

treden. Een gesloten vergadercircuit heeft minder effect dan het eens in de zoveel

tijd organiseren van een activiteit die erop is gericht om een groot aantal bewoners

bij elkaar te brengen.

>  Dynamiek en participatie

Stadswijken zijn bijna per definitie dynamisch: mensen worden ouder, de bevolking

verjongt, mensen gaan in een buurt wonen, anderen vertrekken, kinderen worden

geboren en anderen overlijden, bepaalde inkomensgroepen trekken weg, anderen

komen binnen. Het is niet gezegd dat vroeg-naoorlogse woonwijken automatisch

dynamischer zijn dan andere wijken. Wel is duidelijk dat zich in dit soort wijken de

afgelopen decennia enorm veel veranderingen in de bevolkingssamenstelling hebben

voorgedaan. Veel van deze wijken, en Nieuw-Hoograven en Bouwlust zijn daarop

geen uitzondering, zijn veranderd van stabiele wijken voor huishoudens uit de

middenklasse naar wijken die gekenmerkt worden door een zeer gemengde

bevolking van ouderen die er al zeer lang wonen, starters die er net binnen zijn

gekomen en waarschijnlijk vaak snel weer zullen vertrekken en verschillende

categorieën allochtonen. Meestal behoren deze bewoners tot de lagere inkomens-

groepen.

Is er een relatie tussen dynamiek en participatie? Uit dit onderzoek is met name in

Nieuw-Hoograven naar voren gekomen dat het opvullen van vacatures die zijn

ontstaan door verhuizingen van actieve mensen af en toe lastig is. Belangrijker is

wellicht dat mensen zelf soms al weten dat ze niet lang in de wijk woonachtig zullen

zijn en daardoor ook geen behoefte hebben om mee te doen aan activiteiten binnen

een buurt. Dergelijke mensen bij het beleid betrekken, lijkt een onmogelijke zaak.

Nieuwkomers zijn echter niet per definitie snelle vertrekkers en het lijkt van belang

om degenen met een wat langer verblijfsduurperspectief goed in te lichten over de

mogelijkheden binnen de buurt te participeren. Openheid van de kant van de

huidige leden en bestuursleden van de verschillende instituties is daarvoor

essentieel.

>  Randvoorwaarden als gevaar

Aan ieder programma en project zitten randvoorwaarden, vaak van financiële aard.

Voor een beleidsproces, en met name ook voor de eventuele deelname en het

enthousiasme van bewoners is het echter fnuikend wanneer deze randvoorwaarden

niet van tevoren bekend zijn. Als de indruk bestaat dat ’alles kan en alles mag’ en

pas later wordt gesteld dat er ’natuurlijk’ ook randvoorwaarden zijn, dan is de kans

groot dat teleurstelling en ’exit’-gedrag het resultaat zijn. Het is daarom van groot

belang om van tevoren duidelijk te maken wat de beperkende randvoorwaarden 

zijn (bijvoorbeeld de financiële mogelijkheden en beperkingen), wie welk deel van 

de kosten betaalt en wie er verantwoordelijk is voor de verschillende onderdelen

en/of het eindresultaat.

>  Een overmaat aan initiatieven?

Betrokkenheid van bewoners bij het beleidsproces kan in het algemeen worden

gezien als iets positiefs. De betrokkenheid kan echter wel eens ondermijnd worden,

wanneer er teveel initiatieven zijn die betrokkenheid vereisen. In dat geval kan er

een situatie ontstaan dat buurtbewoners niet meer weten welke verbanden welk

doel hebben en waar ze precies staan ten opzichte van bijvoorbeeld de gemeente.

Het verschil tussen de wijkraden, wijkraadplegingen, raadscommissies, etc. is in

Nieuw-Hoograven niet altijd even duidelijk. Wanneer men het zicht kwijtraakt, kan

dit betekenen dat er juist minder mensen geïnteresseerd zijn in participatie. Tevens

kan een overmaat aan initiatieven ertoe leiden dat het allemaal veel langer duurt,

voordat er resultaten te melden zijn. Ook dat werkt niet bevorderlijk voor het

enthousiasme van mensen om mee te (blijven) doen in het beleidsproces.
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>  Sterke leiders

Hoe mooi gelijkwaardige participatie ook kan zijn, wanneer er een sterke leider

aanwezig is, is het vaak gemakkelijker om dingen tot stand te brengen. Het begrip

’sterk’ kan wel verschillend worden ingevuld. Het kan gaan om een instantie die zeer

goed is georganiseerd en zeer capabel is om bepaalde zaken voor het voetlicht te

brengen. Het kan ook gaan om persoonlijke eigenschappen van een leider, zoals

goed een vergadering kunnen leiden of naar buiten toe goed zijn of haar woordje

kunnen doen. Dergelijke mensen lijken vaak nodig om tegen bestaande bolwerken

en structuren in te gaan. Afwezigheid van een sterke leider kan uiteindelijk leiden

tot desinteresse bij de deelnemers. Het spreekt voor zich dat de sociale cohesie

daarbij niet is gebaat. Sociale cohesie ontstaat wellicht sneller en is duurzamer

wanneer een goede leider constant laat zien hoe belangrijk iets (een besluit, een

proces, een vergadering) is.

Sterke leiders kunnen echter ook vertroebelend werken. Iemand kan door zijn of

haar gedrag en/of manier van praten de indruk wekken dat hij of zij heel veel

mensen achter zich heeft staan, terwijl dat misschien wel helemaal niet het geval is.

>  De gemeenschappelijke vijand en sociale cohesie

Uit de literatuur, maar vooral ook uit de interviews, is naar voren gekomen dat het

creëren van een gemeenschappelijke vijand, zoals bijvoorbeeld het bekendmaken

van sloop- en nieuwbouwplannen in Nieuw-Hoograven, zo ongeveer de beste manier

is om sociale cohesie te bewerkstelligen. Zoals al is vermeld in hoofdstuk 5, lijkt

sociale cohesie eerder tot stand te komen vanuit negatieve dan vanuit positieve

gebeurtenissen. De ontevredenheid die ten grondslag ligt aan een dergelijke

toename van de sociale cohesie, lijkt in Nieuw-Hoograven voornamelijk terug te

voeren op een gebrek aan goede communicatie. Het gevolg lijkt te zijn dat de

horizontale cohesie toeneemt (bewoners klagen bijvoorbeeld bij elkaar), maar de

verticale cohesie afneemt (mensen raken gedesillusioneerd en worden minder

enthousiast om deel te nemen aan het beleidsproces). Een afnemende verticale

cohesie kan weer zorgen voor een, zich versterkende institutionele cohesie: 

binnen en tussen de beleidsinstanties gaat men, formeel en informeel, meer 

samendoen. Uiteraard kan dit vervolgens weer leiden tot nog minder verticale

cohesie, omdat bewoners de beleidsinstanties meer en meer als iets afstandelijks

gaan beschouwen. 

9.3  Conclusie
Op deze plek herhalen we nogmaals onze probleemstelling en geven wij een

compact antwoord op deze probleemstelling:

Hoe en onder welke omstandigheden leiden samenwerking en integraliteit binnen

het beleid van stedelijke herstructurering tot verschillende vormen van sociale

cohesie en hoe kunnen mogelijke valkuilen hierbij worden vermeden?

Samenwerking en integraliteit binnen het beleid kunnen zeker leiden tot vormen 

van sociale cohesie. Door deelname aan beleidsprocessen kunnen mensen zich meer

betrokken gaan voelen bij elkaar en bij de buurt en zich beter identificeren met 

het beleid. Het lijkt er sterk op dat de sociale cohesie zich dan met name uit in de

formele en informele contacten tussen mensen die aan het beleidsproces meedoen

(door ons eerder de gedragscomponent van sociale cohesie genoemd) en in de

identificatie met de buurt (de belevingscomponent). Minder lijkt er sprake te zijn 

van cohesie in de vorm van  gelijkgerichte opvattingen over de (ongeschreven)

regels in de buurt (de normen- en waardencomponent).

Valkuilen zijn er echter wel degelijk ook uit dit onderzoek naar voren gekomen:
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– Cohesie vindt toch meestal plaats binnen een relatief kleine groep mensen. In veel

gevallen kan deze groep worden aangeduid met ’het geijkte kader’: mensen die

altijd en overal terug te vinden zijn, wanneer er iets in en ten aanzien van de buurt

gebeurt. Ook zonder het bestaan van projecten en programma’s zullen deze mensen

elkaar opzoeken. Het is een stuk lastiger om contacten tussen dit geijkte kader en

eventuele nieuwelingen te bewerkstelligen. Deels komt dat door desinteresse van

nieuwelingen (bijvoorbeeld bij starters die het idee hebben toch wel weer snel uit 

de buurt te zullen gaan vetrekken). Deels komt dat ook door de aard van de

participatie die gevraagd wordt. Niet iedereen is immers een vergadertijger, niet

iedereen is in staat om zijn of haar mond open te doen tijdens bijeenkomsten. 

Deels zal het ook komen door de aard van de werving van nieuwelingen.

Aanspreken op de eigen capaciteiten van mensen lijkt beter te werken dan een

algemene oproep om mee te doen met een bepaald proces.

– Cohesie is niet per definitie stabiel en eeuwigdurend. Het lijkt er sterk op dat 

sociale cohesie zich vaak beperkt tot de duur van een project (met uitzondering 

van het genoemde geijkte kader).

9.4  Beleidsaanbevelingen
Wat kan er nu worden geleerd van de ervaringen in het Utrechtse Nieuw-Hoograven

en het Haagse Bouwlust met betrekking tot de relatie tussen beleidsprocessen en

sociale cohesie? Puntsgewijs zullen wij tot slot van dit rapport enkele beleids-

aanbevelingen doen.

1

Degenen die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor besluiten dienen rekening te

houden met de beslissingen die elders zijn genomen. Wanneer beslissingen en

ideeën van bijvoorbeeld een wijkraad of een groep bewoners door een instantie

worden genegeerd, zal snel een idee ontstaan van overbodigheid en misschien zelfs

bedrog. Dat is funest voor de participatie van bewoners.

2

Gemeenten zouden er goed aan doen om zeer frequent te monitoren in hoeverre

bewoners in wat voor orgaan dan ook het gevoel hebben dat ze gehoord worden.

Het is niet voldoende een aantal bewoners bereid te hebben gevonden om mee te

denken of mee te beslissen in een bepaald orgaan. Dat is slechts een begin. Het

gaat erom dat deze deelnemers zich tevreden voelen en dat gevoel hangt voor een

belangrijk deel samen met het gevoel gehoord worden. ’Exit’-gedrag van deelnemers

kan worden voorkomen door een constante vinger aan de pols.

3

Zorg ervoor dat beleid zich niet beperkt tot vergaderen binnen een bepaalde

structuur, maar organiseer informatiebijeenkomsten, meedenkmiddagen, inloop-

avonden, etcetera. Met andere woorden: treed naar buiten. Alleen dan worden

burgers daadwerkelijk betrokken. Als dat niet gebeurt, dan worden commissies,

instanties en organen gezien als iets afstandelijks en dus niet interessant voor de

meeste buurtbewoners.

4

Zorg voor nieuwe participanten door ook niet-geëigende wegen te bewandelen.

Werven via buurtkranten, folders en posters werkt niet bij iedereen. Een veel

persoonlijker benadering kan vruchten afwerpen en mensen die niet weten of ze

welkom zijn over een drempel trekken.

5

De dynamiek in vroeg-naoorlogse wijken staat garant voor een dynamiek in de

participatie van bewoners. Actieve bewoners zullen soms weer snel vertrekken. 

Dit betekent dat er sprake moet zijn van een constante werving van mensen en

wellicht ook van reservelijsten. Leegloop kan het beleidsproces schaden.
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6

Het is misschien een platitude om te zeggen dat buurtbewoners zo vroeg en zo 

goed mogelijk moeten worden geïnformeerd over datgene wat er met hun wijk te

gebeuren staat. Toch lijkt dit nog lang niet altijd te gebeuren. De onzekerheid 

waarin mensen verkeren naar aanleiding van het bekend worden van sloop- en

nieuwbouwplannen kan wellicht (tijdelijk) bevorderend zijn voor de (horizontale)

sociale cohesie van ontevreden buurtbewoners, voor het vertrouwen in het beleid

(verticale cohesie) is een dergelijke situatie funest.

7

Om bewoners meer bij het beleid (en bij elkaar en bij de buurt) te betrekken, 

lijkt het verstandig om meer te werken met relatief kortdurende en overzichtelijke

projecten dan met langer durende, meer heterogene programma’s. Wanneer een

meer uitgebreid programma nodig is, verdient het aanbeveling om dit zo goed

mogelijk uit te splitsen in concretere projecten. Succesvolle projecten zouden

bovendien na een aantal maanden of jaren opnieuw uitgevoerd kunnen worden,

waardoor het kortlopende karakter gehandhaafd blijft.

8

Het is zaak om in een beleidsproces, waarin bewoners (moeten) worden betrokken

om zo snel, goed en duidelijk mogelijk te laten weten welke (financiële) rand-

voorwaarden er aan een programma of project vastzitten. Als dat pas gebeurt,

wanneer allerlei mooie ideeën en plannen door bewoners zijn geformuleerd, dan 

is teleurstelling en frustratie het resultaat en zal het draagvlak voor ingrepen en

acties drastisch verminderen.

>  Verder onderzoek

Tot nog toe hebben wij aan de mening van individuele bewoners over de relatie

tussen stedelijk beleid en sociale cohesie nog nauwelijks aandacht besteed. Wij

achten de mening van bewoners echter wel van groot belang. Daarom zullen wij 

in het verdere verloop van het onderzoek in beide buurten een aanzienlijk aantal

bewoners gaan ondervragen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de

uitkomsten van een aantal focusgesprekken onder bewoners, dat door 

onderzoekers van het OTB in Delft is uitgevoerd in de buurt De Steden.
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Bijlage A Lijst van geïnterviewde personen

Nieuw-Hoograven, Utrecht
Accountmanager Grotestedenbeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Adviseur Wonen, Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), Gemeente Utrecht

Assistent wijkmanager, Wijkbureau Zuid, Gemeente Utrecht

Assistent wijkmanager Integrale Veiligheid, Wijkbureau Zuid, Gemeente Utrecht

Bestuurslid Bewonersoverleg Tolsteeg/Hoograven (BOTH) / Medewerker Hoograven

Aan Zet-Centrum

Bestuurslid Wijkraad Zuid / Lid denktank ’Hoograven Aan Zet’-project ’Fontein 

’t Goylaan’

Directeur Woningcorporatie Mitros

Raadslid Raadscommissie voor de wijk Zuid / Raadslid (Leefbaar Utrecht), Gemeente

Utrecht

Ontwikkelingsmanager, AM Wonen

Programmamanager ’Hoograven Aan Zet’-Project, Wonen & Milieu

Programmamanager Integrale Veiligheid, Wijkbureau Zuid, Gemeente Utrecht

Programmasecretaris ’Onze Buurt Aan Zet’, Programmabureau, Gemeente Utrecht

Secretaris Wijkvereniging ’Hoogravens Belang’

Voorzitter Raadscommissie voor de wijk Zuid / Raadslid (D’66), Gemeente Utrecht

Wethouder Wijkveiligheid / Loco-burgemeester Utrecht (CDA), Gemeente Utrecht

Wijkwethouder Utrecht Zuid (PvdA), Gemeente Utrecht

Bouwlust, Den Haag
Beleidsmedewerker integratie minderheden, Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs

Cultuur en Welzijn (1)

Beleidsmedewerker integratie minderheden, Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs

Cultuur en Welzijn (2)

Bestuurslid, Bewonersplatform Bouwlust 

Districtsmanager, Haag Wonen 

Medewerker jongerenwerk SWE en coördinator voor Vrederust

Medewerker ouderenwerk SWE

Medewerker Sociaal Beheer, Staedion (1)

Medewerker Sociaal Beheer, Staedion (2)

Plancoördinator Bouwlust, Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Raadslid, stadsdeelcommissie Escamp

Senior Consulent beheer en vernieuwing, Vestia Zuidwest

Stadsdeelcoördinator, Escamp

Teamleider afdeling Beheer, Staedion

Voorzitter huurdersplatform, Vestia Zuidwest

Voorzitter stadsdeelcommissie, Escamp 
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Bijlage B Lijst van figuren en tabellen

Figuur 3.1 Lokatie van de wijk Hoograven/Tolsteeg binnen Utrecht en van Nieuw-

Hoograven binnen de wijk (kaartje)  28

Figuur 3.2 Winkelcentrum ’t Goylaan (foto) 29

Tabel 3.1 Ontwikkeling van de woningvoorraad in Nieuw-Hoograven in 1965,

1986, 1996 en 2002 (in %) 30

Tabel 3.2 Demografische kenmerken voor Nieuw-Hoograven in 1960, 1965, 1970,

1975, 1980, 1985, 1990, 1995 en 2002 (in %) 31

Tabel 3.3 Aandeel van de verschillende etnische bevolkingsgroepen in Nieuw-

Hoograven en Utrecht in 1995 en 2002 (in %) 32

Tabel 3.4 Bevolking naar inkomen en uitkeringsafhankelijkheid in Nieuw-

Hoograven in 1995 en in 2001 (in %) 32

Figuur 3.3 Woningen aan de Wickenburglaan (foto) 33

Tabel 4.1 Aantal woningen dat gesloopt, gerenoveerd en nieuw gebouwd zal

worden in Hoograven in het kader van de Utrechtse Opgave (DUO) 37

Figuur 4.1 De fontein aan ’t Goylaan (foto) 40

Tabel 5.1 Indicatoren voor samenhang en participatie in Utrecht in 1996, 1998,

2000 en 2002 43

Tabel 5.2 Cijfers voor sociale samenhang in de 5 Utrechtse GSB-wijken en in

Utrecht als geheel in 1998 en 2002 44

Kader 5.1 Voorbeeld van het effect van strong leadership 49

Kader 5.2 Uitspraken van geïnterviewden over sociale cohesie 51

Kader 5.3 Het belang van communicatie voor de sociale cohesie  51

Kader 5.4 Opmerkingen van (ex-)bewoners op het forum van de website van

Hoograven (2004)  52

Kader 5.5 Het ’Hoograven Aan Zet’-project  54

Figuur 5.1 Ideeën en voorstellen voor ’Hoograven Aan Zet’  54

Figuur 5.2 Door bewoners gemaakte kunst onder de galerijen  55

Kader 5.6 Het belang van duidelijke randvoorwaarden bij bewonersparticipatie  56

Figuur 5.3 Schetsen van het nieuwe Hart van Hoograven  57

Figuur 5.4 De invloed van beleidsprocessen op de sociale cohesie in Nieuw-

Hoograven  60

Figuur 6.1 Lokatie van de wijk Bouwlust binnen Den Haag  63

Figuur 6.2 Portiekflats aan de Wezelrade (links) en de Bouwlustlaan (foto)  64

Figuur 6.3 Garantiecomplexen en vernieuwingscomplexen in Den Haag Zuidwest

(kaartje)  65

Tabel 6.1 Ontwikkeling van de woningvoorraad in Bouwlust in 2002  66

Tabel 6.2 Demografische kenmerken van Bouwlust in 1995 en 2002 (in %)  67

Tabel 6.3 Bevolking naar etniciteit in Bouwlust in 1995 en 2002 (in %)  67

Tabel 6.4 Bevolking naar inkomen en uitkeringsafhankelijkheid in Bouwlust in

1994 en 2000 (in %)  67

Figuur 6.4 Koopwoningen van Staedion in ontwikkeling (foto)  68

Tabel 7.1 Bewonersvertegenwoordiging bij Haag Wonen, Staedion en Vestia  72

Figuur 7.1 Informatiepanelen in het Informatiecentrum Zuidwest (foto)  74

Figuur 7.2 Woningen aan de Oosterzijde (links) en de Werkzijde in 

Bouwlust (foto)  76

Kader 8.1 Uitspraken van verschillende medewerkers van SWE  83

Figuur 8.1 Eén van de flats aan de Lozerlaan (foto)  84

Figuur 8.2 De invloed van beleidsprocessen op de sociale cohesie in Bouwlust  86

Kader 8.2 Uitspraken over sociale (formele) participatie van bewoners  87
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Bijlage C Gebruikte afkortingen

Onderstaande afkortingen zijn één of meerdere malen gebruikt in het rapport. 

De paginanummers verwijzen naar de pagina waarop de afkorting voor het eerst is

gebruikt.

ABCD Asset-Based Community Development  54

BOTH Bewonersoverleg Tolsteeg/Hoograven  39

DBZ Dienst Burgerzaken  71

DMO Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling  35

DSB Dienst Stadsbeheer  35

DSO Dienst Stedelijke Ontwikkeling  35

DUO De Utrechtse Opgave  8

FHH Federatie van Haagse Huurdersverenigingen  72

GSB Grotestedenbeleid  24

OBAZ Onze Buurt Aan Zet  37

OCW Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn  71

OGU Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht  35

RHD Reinigings- en Havendienst  35

SMT Stadsdeel Management Team  71

SSHU Stichting Sociale Huisvesting Utrecht  33

STUW Stichting Utrechtse Woningcorporaties  36

SWE Stichting Welzijn Escamp  29

WOP Wijkontwikkelingsplan  8
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Bijlage D Vragen voor de interviews

Onderstaande vragen hebben als leidraad gediend bij de interviews met de diverse

sleutelpersonen (zie Bijlage A).

I Project: inhoud en doelstellingen

1 Korte omschrijving van het project/beleid:

a Wat zijn de doelstellingen?

b Indien ’het bevorderen van de sociale cohesie’ wordt genoemd als doelstelling:

wat bedoelt men hier precies mee?

c Tijdsbestek: betreft het een korte- of lange termijn project of beleid?

2 In welke fase bevindt het project of beleid zich nu?

a Formatiefase

b Verkenningsfase

c Visie- of planfase

d Uitvoeringsfase

3 Wat is het schaalniveau van het project of beleid?

a Buurtniveau

b Wijkniveau

c Stadsdeelniveau

d Onderdeel van een stedelijk project (bijvoorbeeld ’Utrecht Veilig’)

II Initiatieven: participatie en uitsluiting

4 Wie is of zijn er betrokken bij de samenwerking tijdens de formatiefase?

a Wie is of zijn de initiatiefnemer(s) van het project of beleid?

b Wie is of zijn er verder nog bij betrokken?

c Wie is of zijn er juist niet bij betrokken?

5 Zijn of worden er ook partijen buitengesloten van participatie?

a Is er sprake van bewuste uitsluiting (zogeheten gated partnerships)?

b Wie heeft de breedte van het samenwerkingsverband bepaald?

c Komt het voor dat een partij die wel als noodzakelijke partner wordt beschouwd,

zelf geen interesse toont?

d Indien ja: hoe gaat of gaan de initiatiefnemer(s) om met deze partij?

6 Kenden de partijen elkaar al van eerdere samenwerkingsverbanden?

7 Welke buurtbewoners zijn er vooral geïnteresseerd in formele 

participatie?

8 Wat gebeurt er wanneer een plan niet alle bewoners ten goede komt, maar wan-

neer alleen de belanghebbenden zijn vertegenwoordigd in het samenwerkingsver-

band?

9 Hoe worden (ogenschijnlijk) gedesillusioneerde of ongeïnteresseerde bewoners

bij een samenwerkingsverband betrokken? Te denken valt aan:

a Bewoners waarvan de woning op termijn gesloopt gaat worden

b Allochtonen

c Jongeren

d Ondernemers
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10 Wordt er ook moeite gedaan om deze groepen erbij te betrekken?

11 Is participatie eigenlijk wel altijd gewenst?

a Zijn er ook plannen die zonder medeweten, meedenken of meebeslissen van

derden (kunnen of moeten) worden uitgevoerd,  bijvoorbeeld om op korte

termijn iets te kunnen realiseren zonder daarbij al teveel vertraging op te lopen?

b Hoe kijken beleidsmakers aan de bovenkant van het beleidsspectrum tegen

participatie van bewoners aan?

III Verhoudingen: samenwerking en afvallers

12 Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende partijen?

13 Zijn er afvallers?

a Tijdens welke fase is of zijn deze partij(en) afgehaakt?

b Waarom is of zijn deze partij(en) afgehaakt?

14 Hebben de verschillende partijen ook individuele belangen?

15 Maken de afzonderlijke partijen hun individuele belang ondergeschikt aan het

algemene belang dat met het project of beleid is gediend?

16 Hoe beschouwt men de participerende bewoners in dit project:

a Als belanghebbenden

b Als deskundigen

c Anders

17 Waarom zijn of worden de bewoners door andere partijen bij een samenwer-

kingsverband betrokken? Vanwege:

a Vergroten van het draagvlak

b Vergroten van de betrokkenheid c.q. sociale cohesie

c Verhogen van de kwaliteit van het resultaat

IV Problemen en positieve ervaringen van samenwerking

18 Wat zijn de ervaringen van eerdere samenwerkingsverbanden?

a Wat zijn de positieve ervaringen?

b Wat zijn de negatieve ervaringen?

c Zijn deze ervaringen van invloed op latere samenwerkingsverbanden?

19 Welk effect heeft de inspraak- en participatieprocedure op het tempo waarin

veranderingen zijn of kunnen worden gerealiseerd?

V Effecten van het beleid op de sociale cohesie (bedoeld en onbedoeld)

20 Heeft het programma of samenwerkingsverband daadwerkelijk bijgedragen aan

een toename van de sociale cohesie in Nieuw-Hoograven of Bouwlust?

a Tussen wie of welke groepen is de cohesie toegenomen?

b Indien ja: hoe of op welke manier is de cohesie toegenomen?

c Tussen wie of welke groepen is de cohesie niet toegenomen?

d Is er ook sprake (geweest) van uitsluiting van bepaalde groepen?

e Welke redenen zijn hiervoor aan te wijzen?

21 In hoeverre was dat bedoeld?
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22 In hoeverre was dat onbedoeld?

23 Leidt participatie van bewoners tot meer betrokkenheid bij de buurt 

(buurtbinding) of leidt betrokkenheid bij de buurt juist tot meer participatie?

24 Is er wellicht sprake van een ’vliegwieleffect’?

a Leidt participatie tot meer participatie?

b Leidt participatie tot meer betrokkenheid?

c Leidt betrokkenheid tot meer participatie?

d Leidt betrokkenheid tot meer betrokkenheid?
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Inhoud
Niet alleen het stedelijke vernieuwingsbeleid zélf, maar ook het beleidsproces kan de
sociale cohesie in stadswijken beïnvloeden. Heeft de manier waarop bewoners en 
beleidsmakers met elkaar samenwerken bijvoorbeeld invloed op de cohesie? 
En maakt het uit of de verschillende institutionele partners (gemeente, woningcorporaties,
welzijnswerk) op één lijn zitten? Uit onderzoek in Nieuw-Hoograven (Utrecht) en Bouwlust
(Den Haag) is gebleken dat de effecten op de sociale cohesie veelal onbedoeld zijn. 
De binding tussen de bewoners neemt bijvoorbeeld sterk toe bij uitblijvende communicatie
van de professionals, niet nagekomen beloften of bedreigende situaties zoals sloopplannen.
Het beleidsproces kan ook een positieve uitwerking hebben. Wanneer bewoners 
beleidsmakers persoonlijk kennen zijn zij eerder geneigd om te participeren in 
leefbaarheidsprojecten en buurtorganisaties. Een hogere participatiegraad draagt op 
zijn beurt weer bij aan een versterking van de cohesie. 

Colofon
Dit onderzoek kwam tot stand in het kader van het onderzoeksprogramma Corpovenista,
waarin wordt samengewerkt door een achttal grote woningcorporaties (de Alliantie, de
Key, Kristal, Staedion, Vestia, Woonbron, de Woonplaats en Ymere), Aedes (de vereniging
van woningcorporaties), Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft en onder-
zoeksgroepen van de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam (zie: www.corpovenista.nl). 
Corpovenista is onderdeel van het wetenschappelijk programma binnen het Habiforum-
kennisontwikkelingsprogramma Vernieuwend Ruimtegebruik. 
Deze publicatie kwam tevens tot stand in het kader van het onderzoeksspeerpunt
Sustainable Urban Areas van de Technische Universiteit Delft.
Dit rapport is digitaal verkrijgbaar via www.corpovenista.nl

Habiforum
Dit is een publicatie van Habiforum in het kader van het programma Vernieuwend
Ruimtegebruik. Habiforum is een kennisnetwerk dat ruim 2.000 experts verbindt, die samen
nieuwe vormen van duurzaam ruimtegebruik ontwikkelen én in de praktijk brengen. Het
programma omvat praktijkprojecten (proeftuinen) en wetenschappelijk onderzoek. Het
wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het InnovatieNetwerk Groene Ruimte en
Agrocluster en de universiteiten van Delft, Rotterdam, Amsterdam (VU en UvA), Utrecht en
Wageningen. Door deze samenwerking ontstaat er synergie tussen wetenschap, praktijk en
beleid. Habiforum wordt gefinancierd vanuit Bsik, het kenniseconomieprogramma van de
Rijksoverheid, en uit bijdragen van publieke en private partijen. Zie ook: www.habiforum.nl
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