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> Inhoud 

Niet alleen het stedelijke vernieuwingsbeleid, maar ook het beleidsproces beïnvloedt 

mogelijk de sociale cohesie in stadswijken. Maakt het uit op welke manier bewoners 

en beleidsmakers met elkaar samenwerken? En is het belangrijk dat gemeente, 

woningcorporaties, welzijnswerk en andere institutionele partners op één lijn zitten? 

Uit eerder onderzoek in Nieuw-Hoograven (Utrecht) en Bouwlust (Den Haag) is 

gebleken dat beleidsprocessen veelal onbedoelde effecten op de cohesie hebben. De 

binding tussen bewoners wordt versterkt bij uitblijvende communicatie van 

professionals, niet nagekomen beloften of bij bedreigende situaties zoals 

sloopplannen. Volgens een aantal geïnterviewde professionals zijn bewoners die 

beleidsmakers goed kennen vaker geneigd om zich voor hun buurt in te zetten, wat 

de sociale cohesie doorgaans ten goede komt. In dit rapport staat de wijk Liendert in 

Amersfoort centraal. De wijk vertoont enkele opvallende verschillen met de eerder 

onderzochte wijken, onder andere wat betreft de betrokkenheid van bewoners bij het 

beleid van de woningcorporaties en de manier waarop bewoners in de buurt 

participeren. 

 

 

> Colofon 

Dit onderzoek kwam tot stand in het kader van het onderzoeksprogramma 

Corpovenista, waarin wordt samengewerkt door een achttal grote woningcorporaties 

(De Alliantie, Haag Wonen, de Key, het Oosten, 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’.  

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 
 
“Ja, waar hebben we het over? Het is zo’n beeldvorming. Mensen mogen best trots 

zijn op de wijk en dat ook wel positiever uiten. Het is een prachtige wijk, veel groen, 

goede voorzieningen, winkels. Ja ik snap wel, er is wat meer verloop in de wijk 

doordat je die flats hebt, de Horsten, en ja daardoor moeten mensen elkaar leren 

kennen, leren wennen dat je tegenwoordig meer culturen om je heen hebt, meerdere 

talen. En dat heeft ook gewoon zijn tijd nodig.”  

 

Met deze woorden omschrijft een bestuurslid van de moskeevereniging El Fath de 

wijk Liendert in Amersfoort. Liendert is een wijk zoals vele vroeg-naoorlogse wijken 

in Nederlandse steden: het kent een oververtegenwoordiging van lage inkomens, 

etnische minderheden en lager opgeleiden, heeft een vrij eenzijdige woningvoorraad, 

voornamelijk bestaande uit goedkope sociale huurwoningen, en er is veel openbaar 

groen in de wijk. De manier waarop deze problemen worden aangepakt door 

gemeente, woningcorporaties en andere partijen verschilt weinig van andere 

aandachtswijken. Ook in Amersfoort staat de samenwerking tussen allerlei partijen 

centraal en wordt beleid ‘naar de wijken toegebracht’. De gebiedsgerichte aanpak 

betekent in Liendert soms zelfs maatwerk per straat of portiek.  

 

In dit rapport wordt gekeken in hoeverre de invloed van beleidsprocessen op de 

cohesie Liendert overeenkomsten vertoont met de eerder geconstateerde effecten in 

Nieuw-Hoograven en Bouwlust: zijn de effecten van het beleidsproces op de sociale 

cohesie in deze twee grote wijken ook in een kleinere wijk van een middelgrote stad 

te bespeuren of vertoont Liendert een heel ander beeld? Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan de vraag in hoeverre er in Liendert sprake is van (on)bedoelde effecten 

van de manier waarop het stedelijke vernieuwingsbeleid wordt uitgevoerd op de 

manier waarop de bewoners met elkaar en met beleidsmakers omgaan. 

 

Dat stedelijke vernieuwingsprocessen zeker niet stilstaan, blijkt uit het feit dat een 

aantal samenwerkingsverbanden en beleidskaders sinds het verschijnen van het 

rapport over Nieuw-Hoograven en Bouwlust alweer is veranderd. Ook dit rapport zal 

als een momentopname moeten worden beschouwd.  

 

Erik van Marissing 

Utrecht, 6 oktober 2006 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
Dit rapport gaat in op de problematiek van de wijk Liendert in Amersfoort, zoals die 

wordt gezien door professionals die in deze wijk werkzaam zijn of er op een andere 

manier beroepsmatig mee te maken hebben. Centraal in het onderzoek staat de 

relatie tussen de stedelijke beleidsprocessen (urban governance) en de sociale 

cohesie in deze wijk. Het onderzoek borduurt daarmee voort op eerder onderzoek dat 

in Nieuw-Hoograven (Utrecht) en Bouwlust (Den Haag) is uitgevoerd (Van Marissing 

et al. 2004). Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen de drie onderzoekswijken, is 

er ook een aantal opvallende verschillen. Daarmee worden de inzichten die in het 

rapport over Nieuw-Hoograven en Bouwlust werden gepresenteerd, verder verbreed. 

Van tijd tot tijd zal in deze rapportage worden terugverwezen naar de resultaten van 

het onderzoek in Nieuw-Hoograven en/of Bouwlust of zullen cijfers van Liendert met 

cijfers van deze wijken worden vergeleken. 

 

> Directe en indirecte effecten 

Het onderzoek sluit aan bij de verscheidene studies die verricht zijn naar de sociale 

effecten van stedelijke vernieuwing (zie bijvoorbeeld: Bolt & Torrance (2005); 

Kleinhans et al. (2000); Kleinhans (2006); Van Beckhoven & Van Kempen (2002)). 

In dit type studies staan vragen centraal als:  

– Resulteert een meer gevarieerd woningbestand in een meer gemengde bevolking?; 

– Hebben de ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners contact met elkaar en hanteren zij dezelfde 

waarden en normen?; en 

– Zijn er verschillen tussen typen huishoudens en bewoners wat betreft de binding die 

zij met hun buurt hebben?  

Over het algemeen blijkt uit deze studies dat oude en nieuwe bewoners weinig 

intensieve contacten met elkaar hebben; er lijkt eerder sprake van gescheiden 

werelden. Het is daarom niet verwonderlijk dat de nationale en lokale overheden veel 

moeite (moeten) doen om de contacten tussen verschillende (groepen) bewoners te 

bevorderen. Veel van dit soort ingrepen kunnen worden geschaard onder de sociale 

doelstellingen van het Grotestedenbeleid. 

In dit rapport is voor een andere invalshoek gekozen, namelijk de sociale effecten 

van het beleidsproces zélf: in hoeverre kan de samenwerking tussen allerlei mensen, 

groepen en organisaties de sociale cohesie in een buurt vergroten of versterken? 

Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de bilaterale relaties tussen ‘burger’ en 

‘bestuur’, maar ook aan de integratie van verschillende beleidsvelden van 

bijvoorbeeld de lokale overheid. Met andere woorden: in hoeverre kan het 

beleidsproces zélf tot vormen van sociale cohesie leiden? Om deze vraag goed te 

kunnen beantwoorden, worden hierna de begrippen sociale cohesie en stedelijk 

beleid (urban governance) kort toegelicht. 

 

> Sociale cohesie 

Het begrip sociale cohesie is de laatste jaren steeds centraler komen te staan in 

onderzoek naar (groot)stedelijke problematiek. De internationale wetenschappelijke 

literatuur beslaat inmiddels een aanzienlijke hoeveelheid studies waarin de sociale 

cohesie in steden centraal staat. Ook in Nederland is het begrip in toenemende mate 

populair geworden. Sociale cohesie wordt hier vooral geassocieerd met het proces 

van stedelijke vernieuwing en stedelijke herstructurering. Sociale cohesie kan als een 

multidimensionaal begrip worden opgevat, dat uit een groot aantal elementen is 

opgebouwd (Forrest & Kearns 2001).  
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Op het niveau van de buurt zijn volgens Bolt & Torrance (2005, pp.16-17) drie 

aspecten van belang:  

– gedeelde waarden en normen; 

– buurtbinding; en  

– sociale contacten. 

 

> Urban Governance 

Het tweede centrale begrip van dit onderzoek is het moeilijk te vertalen urban 

governance, door Dekker (2006, p.141) ook wel ‘samenwerkend beleid’ genoemd. 

Deze vertaling benadrukt één van de belangrijkste kenmerken van het beleid, 

namelijk de samenwerking tussen allerlei belanghebbenden of tussen verschillende 

overheden en departementen. Op supranationaal niveau kan het gaan om 

samenwerking tussen bijvoorbeeld nationale overheden, grote multinationals en de 

Europese Unie. Op lokaal niveau gaat het om samenwerking tussen actoren als de 

nationale en lokale overheid, woningcorporaties, politie, welzijnswerk, scholen en, 

niet te vergeten, de bewoners van een stad of buurt. 

In Nederland is de overgang naar een meer op governance georiënteerd beleid onder 

andere zichtbaar in het Grotestedenbeleid (GSB). Binnen dat beleid is er duidelijk 

sprake van samenwerking tussen mensen en organisaties op allerlei ruimtelijke 

schaalniveaus. Deze samenwerking manifesteert zich in de derde GSB periode (2005-

2009) op een drietal terreinen, de zogeheten Brede Doeluitkeringen (BDU’s): 

– Fysiek; 

– Economie en Sociaal; en  

– Integratie en Veiligheid. 

Bij deze BDU’s zijn onder andere de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties betrokken (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 2006a). De doelstellingen vervangen de sociale, fysieke en 

economische pijlers die we kennen van de eerdere GSB-perioden. 

1.2 Probleemstelling 
  

De volgende probleemstelling staat centraal in dit rapport: 

 

Hoe en onder welke omstandigheden heeft samenwerking binnen het beleid van 

stedelijke vernieuwing tot verschillende vormen van sociale cohesie geleid in de 

Amersfoortse wijk Liendert en (hoe) zijn mogelijke valkuilen hierbij vermeden? 

 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat stedelijke beleidsprocessen tot sociale cohesie 

kunnen leiden (Van Marissing et al. 2004). Deze samenhang tussen bewoners van 

stadswijken kan zowel op een positieve als een negatieve manier worden versterkt 

door de manier waarop allerlei actoren in het veld van de stedelijke vernieuwing met 

elkaar samenwerken (Van Marissing et al. 2005). Er kunnen in dit verband twee 

soorten effecten van stedelijke vernieuwingsprocessen worden onderscheiden: 

bedoelde effecten (bijvoorbeeld het versterken van de cohesie door bewoners samen 

over de inrichting van een nieuwe speelplek te laten beslissen) en onbedoelde 

effecten (bijvoorbeeld een aantal bewoners dat zich in een actiegroep verenigt om de 

sloop van hun flats tegen te gaan). 
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Sociale cohesie heeft een belangrijke keerzijde: een vergrote sociale cohesie binnen 

participerende groepen en organisaties kan ertoe leiden dat andere groepen en 

organisaties worden buitengesloten, zowel formeel als informeel. Er kan een situatie 

ontstaan waarin geen buitenstaanders worden geduld. In dat geval gaat sociale 

cohesie samen met een vorm van sociale uitsluiting. Sociale cohesie is dus niet altijd 

en overal een positief iets. 

1.3 Methodologie 
Dit onderzoek is uitgevoerd in de vroeg-naoorlogse wijk Liendert in Amersfoort. Het 

onderzoek is, net als het onderzoek in Nieuw-Hoograven en Bouwlust, gebaseerd op 

interviews met belanghebbenden in en buiten de wijk. Dit zijn onder andere de 

wijkmanager, voorzitters van verschillende raadscommissies, medewerkers van 

woningcorporaties en voorzitters van bewonersorganisaties. Een volledige lijst van de 

geïnterviewde professionals is te vinden in bijlage A. Verdere informatie is verkregen 

uit statistieken, beleidsnota’s en wetenschappelijke publicaties.  

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 ideeën van individuele bewoners van Liendert over de sociale cohesie in hun 

wijk. 

Liendert wordt gekenmerkt door een groot aantal sociale huurwoningen, overwegend 

in middelhoogbouw. Daarnaast heeft de wijk een behoorlijk aandeel 

laagbouwwoningen, waarvan een deel uit koopwoningen bestaat. Aan de 

Noordoostrand van de wijk staan enkele hoogbouwflats. De bevolkingssamenstelling 

is zeer gevarieerd. In sommige flats wonen zelfs meer dan 50 nationaliteiten door 

elkaar. De inkomens variëren wat sterker dan in Nieuw-Hoograven en Bouwlust, 

hoewel het overgrote deel ook in Liendert tot de laagste inkomenscategorieën 

behoort.   

In de wijk manifesteert zich een aantal problemen, waar gemeente, corporaties en 

andere partijen met allerlei ingrepen op in proberen te springen. Het gaat daarbij 

zowel om sociale als fysieke ingrepen. Naast de aanpak van problemen zijn er ook 

enkele grotere ontwikkelingen in de wijk, waarbij bewoners worden betrokken, zoals 

de bouw van een moskee en het ontwikkelen van een woonservicegebied. 

1.4 Opzet van het rapport 
De opzet van dit rapport is als volgt. In het volgende hoofdstuk wordt kort 

gerefereerd aan het theoretisch kader, dat in het rapport over Nieuw-Hoograven en 

Bouwlust is gepresenteerd (Van Marissing et al. 2004). Vervolgens wordt in 

hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven van de wijk Liendert, gevolgd door een 

introductie van de belangrijkste beleidsprocessen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 

worden de uitkomsten van de interviews gepresenteerd en in hoofdstuk 6, tenslotte, 

worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek in Liendert gepresenteerd. 

Daarbij wordt ook over de grenzen van de wijk heen gekeken en worden de meer 

algemene bevindingen en aanbevelingen opgetekend. 

 



14 



Stedelijk beleid en sociale cohesie 

15 

 

2 Sociale cohesie en ‘urban 
governance’: een theoretische 
verkenning 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk besteden we kort aandacht aan de centrale begrippen sociale 

cohesie en urban governance. We beschouwen sociale cohesie als een concept dat uit 

verschillende dimensies bestaat, zoals buurtbinding en sociale contacten. Urban 

governance is een verzamelnaam voor de veranderende rol van de overheid, die 

wordt gekenmerkt door onder andere meer samenwerking tussen publieke en private 

partijen en een gebiedsgerichte aanpak. Voor een volledig literatuuroverzicht van 

beide begrippen verwijzen wij naar hoofdstuk 2 van het eerste deelrapport (Van 

Marissing et al. 2004, pp.15-27). 

2.2 Sociale cohesie 
Sociale cohesie is een begrip dat door de jaren heen telkens weer opduikt in de 

wetenschappelijke en maatschappelijke discussies over het wonen en leven in de 

stad. Was het aan het eind van de 19e eeuw de snelle industrialisatie die bij veel 

mensen tot pessimisme leidde, aan het begin van de 21e eeuw zijn het vooral 

individualisme, heterogenisering en spanningen tussen verschillende (stedelijke) 

bevolkingsgroepen die bezorgdheid opleveren. De angst voor afbrokkeling van het 

sociaal cement komt voort uit het idee dat sociale cohesie een soort remedie is tegen 

allerlei kwalen waar stadsbuurten mee te kampen hebben. Deze gedachte wordt ook 

nu nog onderschreven, bijvoorbeeld in het recent verschenen WRR-rapport 

‘Vertrouwen in de buurt’ (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2005). 

In het rapport over Nieuw-Hoograven en Bouwlust hebben we echter gezien dat 

cohesie ook negatieve kanten kan hebben in de vorm van uitsluiting en afwijkend 

gedrag dat als ‘normaal’ wordt beschouwd.  

 

> Begripsomschrijving 

In dit onderzoek hanteren we de definitie van Schuyt (1997), die sociale cohesie 

omschrijft als: “de interne bindingskracht van een sociaal systeem (een gezin, een 

groep, een organisatie, een universiteit, een stad, een samenleving als geheel)” 

(p.18). Zijn definitie is erg bruikbaar omdat deze zowel de positieve als de negatieve 

kanten van cohesie in zich draagt. In de ogen van Schuyt zou de buurt gezien 

kunnen worden als een sociaal systeem. Echter, binnen deze buurt zijn er 

verschillende andere sociale systemen te onderscheiden en tegelijkertijd zijn er 

buurtoverstijgende sociale systemen. Om dit onderscheid te verduidelijken hebben 

we drie typen cohesie geïntroduceerd: horizontale, verticale en institutionele cohesie 

(zie Van Marissing et al. 2004). 

 

> Horizontale, verticale en institutionele cohesie 

Horizontale cohesie betreft de cohesie tussen de bewoners van een buurt. Deze 

samenhang kan zich manifesteren in de vorm van gemeenschappelijke waarden en 

normen, in de mate waarin men zich verbonden voelt bij de buurt (buurtbinding) en 

in de sociale contacten tussen bewoners.  

Een vergelijkbare vorm van cohesie is aanwezig tussen allerlei professionals die op 

institutioneel vlak met de buurt van doen hebben, zoals medewerkers van 

woningcorporaties, welzijnsorganisaties, gemeentelijke diensten, etcetera. Het gaat 
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daarbij zowel om managers achter de tekentafel als om uitvoerders die dichtbij het 

vuur zitten. Deze vorm van cohesie hebben we institutionele cohesie genoemd.  

Verticale cohesie, tenslotte, betreft de relaties tussen bewoners enerzijds en 

professionals anderzijds. Het kan daarbij zowel om contacten tussen individuen als 

om contacten tussen groepen gaan, alsmede om contacten tussen individuen en 

groepen. Voor meer uitleg van deze drie begrippen, zie: Van Marissing et al. (2006). 

2.3 Urban governance 
Het begrip ‘urban governance’ kan niet los worden gezien van ‘government’. In de 

literatuur wordt veelal gesproken van de overgang van government naar governance 

(zie o.a. Andersen & Van Kempen 2003). Het traditionele beleid maakt langzaamaan 

plaats voor een nieuw soort beleid, waaraan andere ideeën en inzichten ten 

grondslag liggen. 

De belangrijkste kenmerken van urban governance zijn: 

– Een overgang van het primaat van de overheid naar verschillende vormen van beleid, 

waarbij andere groepen dan de overheid een steeds belangrijkere rol vervullen 

– Een focus op ‘empowerment’ van burgers 

– Een overgang van algemene vormen van beleid naar meer gebiedsgericht beleid 

– Een overgang van een sectoraal beleid naar een meer integraal beleid 

– Een toename van convenanten tussen de overheid, publieke en private partijen 

 

> Veranderingen van het beleid op wijkniveau 

Wat betekenen deze veranderingen voor de vroeg-naoorlogse wijken en voor het 

beleid dat er wordt gevoerd? Ten eerste is het duidelijk dat de overheid niet langer 

de enige partij is die het initiatief neemt: beleid wordt volgens Van der Heijden 

(2005, p.22) “een gezamenlijk initiatief van overheden, burgers, bedrijven en 

belangenorganisaties, een echte coproductie”. Dit betekent dat buurten en 

buurtbewoners steeds meer zelf zullen moeten doen en zelf initiatief zullen moeten 

nemen, daar voorheen nog al eens afwachtend naar de overheid werd gekeken op 

het moment dat zich een probleem voordeed. Ten tweede wordt het beleid veel meer 

afgestemd op specifieke problemen. De verschillende betrokken departementen 

werken meer samen om het betreffende probleem aan te pakken. De ene keer kan 

dat op het niveau van de hele wijk zijn en de andere keer op het niveau van één 

portiek. De afspraken tussen deze partijen worden vastgelegd in de vorm van 

convenanten. In sommige wijken worden de bewoners betrokken bij de inhoud van 

deze convenanten, bijvoorbeeld daar waar het de concrete besteding van de gelden 

betreft. Het Onze Buurt Aan Zet-programma is een goed voorbeeld van een 

beleidsprogramma waarin het convenant een belangrijke rol speelt bij de uitvoering 

(zie: Van Marissing et al. 2004). Bij urban governance wordt dus een belangrijk 

beroep op de bewoners zelf gedaan. 

2.4 Verwachtingen 
In de publicatie over Nieuw-Hoograven en Bouwlust lieten we al zien dat stedelijke 

beleidsprocessen een belangrijke invloed kunnen hebben op de cohesie in 

stadsbuurten (Van Marissing et al. 2004). Deze invloed kan zowel positief als negatief 

zijn. Ook hebben we onderscheid gemaakt tussen effecten die echt bedoeld waren 

(het bevorderen van de cohesie tussen buren bijvoorbeeld) en effecten die het 

toevallige gevolg waren van bijvoorbeeld de manier waarop de samenwerking was 

georganiseerd. 

In dit rapport kijken we of deze relaties in Liendert ook zijn waar te nemen, eveneens 

op basis van interviews met professionals die in en in dienst van de wijk werkzaam 

zijn. De verwachting is dat een aantal beleidsprocessen de cohesie in de wijk op een 
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andere manier beïnvloeden dan in Nieuw-Hoograven of Bouwlust. Deze verwachting 

komt voort uit het feit dat Liendert in een aantal opzichten verschilt van de eerder 

onderzochte wijken.  

Ten eerste is Amersfoort geen grote, maar een middelgrote stad. Als gevolg daarvan 

is het beleid (nog) veel centraler georganiseerd dan in Utrecht en Den Haag, waar 

respectievelijk de wijkbureaus en de stadsdeelkantoren veel gemeentelijke zaken 

dichterbij de burgers hebben gebracht. De binding die burgers met het 

gemeentebestuur hebben en wellicht ook de betrokkenheid bij de activiteiten van de 

gemeente in de eigen wijk, zou hierdoor kunnen verschillen van die in de eerder 

onderzochte wijken. 

Een tweede verschil met Nieuw-Hoograven en Bouwlust is de samenstelling van de 

woningvoorraad. Deze is zeer gevarieerd in Liendert: naast een aantal hoogbouwflats 

en een groot aantal portiekflats kent de wijk ook een aanzienlijk aandeel (kleine) 

eengezinswoningen. Met name de bewoners van de eengezinswoningen vertonen 

waarschijnlijk een grotere binding bij hun directe woonomgeving. 

Tot slot verschilt Liendert wat betreft de fase van de stedelijke vernieuwing waarin 

het zich bevindt. Omdat de woningen van relatief goede kwaliteit zijn, zijn voor 

Liendert zijn nog geen grootschalige sloop- en nieuwbouwplannen gemaakt, terwijl 

de sloop in de eerder onderzochte wijken momenteel volop aan de gang is. 

Daarnaast hebben er in deze wijken al de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. In 

Nieuw-Hoograven en met name in Bouwlust zijn de bewoners daardoor ondertussen 

gewend aan langdurige beleidsprocessen waarin zij kunnen meedenken en 

meepraten over de veranderingen in hun wijk. In Liendert zullen gemeente, 

woningcorporaties en andere partijen daarom andere middelen (moeten) aanwenden 

om bijvoorbeeld de sociaal-economische problemen aan te pakken. Dientengevolge 

verwachten we dat de participatie van bewoners anders georganiseerd zal zijn. Er zal 

veel actiever moeten worden ingezet op de betrokkenheid van bewoners bij het 

beleid, omdat gemeenschappelijke bedreigingen als sloop en nieuwbouw ontbreken. 

Daardoor zullen bewoners elkaar uit zichzelf veel minder opzoeken om over 

ontwikkelingen in de wijk te praten. De plannen voor de bouw van een moskee 

komen daarmee bijna als geroepen en hebben mogelijk, zij het onbedoeld, hetzelfde 

effect op de cohesie als de aankondiging van sloopplannen in Den Haag Zuidwest of 

de impasse die bij het Utrechtse Hart van Hoograven was ontstaan. 
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3 Liendert: een korte beschrijving van 
het onderzoeksgebied 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de wijk Liendert. Deze 

wijkbeschrijving dient om de context te schetsen waarbinnen het onderzoek heeft 

plaatsgevonden. Achtereenvolgens zal worden gekeken naar de geschiedenis van 

deze wijk (paragraaf 3.2), de fysieke structuur van de wijk (paragraaf 3.3) en de 

demografische kenmerken (paragraaf 3.4). Tot slot zal een korte conclusie worden 

gegeven. 

3.2 Liendert in Amersfoort 
De dicht tegen het stadscentrum aangelegen wijk dankt haar naam aan een vroeg-

18e eeuwse boerderij “Liender”, die later “Liendert” ging heten (Wijkbeheer Liendert-

Rustenburg 2005). De wijk is gebouwd tussen 1960 en 1970 en maakt deel uit van 

de Noordoostelijke stadsuitbreiding van Amersfoort (zie figuur 3.1), waartoe ook de 

wijken Kruiskamp, Koppel en Randenbroek (allen gebouwd in de jaren ’50 en ’60), 

alsmede Schuilenburg (1960-1970) worden gerekend.  

 

 
 

De wijk bestaat uit een aantal kleinere buurten. Zo staat er aan de noordoostkant 

van de wijk een aantal flats, dat veelal ‘De Horsten’ wordt genoemd, vernoemd naar 

de straatnamen die allen op ‘horst’ eindigen. Aan de zuidkant van de wijk ligt een vrij 

geïsoleerd buurtje, dat overwegend uit kleine eengezinswoningen bestaat. Dit 

Figuur 3.1 Ligging van de wijken 

Liendert en Rustenburg binnen 

Amersfoort (Bron: Gemeente 

Amersfoort 2006f) 
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gedeelte van de wijk wordt door zowel bewoners als professionals vaak ‘Liendert 

Zuid’ genoemd. Liendert wordt van het aangrenzende Rustenburg gescheiden door 

een waterwingebied dat tevens dienst doet als recreatiegebied. 

3.3 De fysieke structuur van Liendert: woningen en 
voorzieningen 

Liendert kent een hoog percentage meergezinswoningen (64%; in de Amersfoortste 

statistieken aangeduid als ‘gestapelde woningen’) en bestaat overwegend uit 

portiekflats en galerijwoningen in de sociale huursector. Daarmee verschilt de wijk 

weinig van Nieuw-Hoograven en Bouwlust. Vergeleken met deze twee wijken kent 

Liendert wel een aanzienlijk en tevens licht toenemend aandeel koopwoningen (zie 

tabel 3.1).  

 
Tabel 3.1 Overzicht van de woningvoorraad in Liendert en Amersfoort als geheel in 2001 en 2005 

 Liendert Amersfoort 

 2001 2005 2001 2005 

Huurwoningen* 71.8% 66.5% 50.8% 47.3% 

Huurwoningen De Alliantie** 49.2% 47.7% 27.0% 25.3% 

Huurwoningen Portaal** 6.2% 5.9% 9.8% 9.6% 

Huurwoningen Omnia** 0.6% 0.6% 1.2% 1.2% 

Koopwoningen 27.4% 32.9% 47.2% 51.6% 

Gestapelde woningen 64.2% 64.2% 32.9% 33.3% 

Eengezinswoningen*** 35.1% 35.1% 65.2% 65.5% 

Totaal aantal woningen 3.320 3.313 53.070 55.860 

 Bron: CBS Statline (2006); Gemeente Amersfoort (2001, 2005a) 
* = Dit betreft zowel sociale- als particuliere huurwoningen 
** = In 2001 heette De Alliantie ‘SCW’1, Portaal ‘Achtgoed’ en Omnia ‘Ons Belang’. 
*** = Totaal aantal woningen, verminderd met het aantal gestapelde en onbekende woningen. 

 

Het aantal woningen in Liendert is de laatste jare nagenoeg constant gebleven 

(Gemeente Amersfoort 2005f). De laatste nieuwbouw is in 1997 gepleegd door 

woningcorporatie Portaal. Zij leverde in dat jaar een appartementencomplex in 

Liendert-Zuid op. In 1990 en 1991 zijn respectievelijk het verzorgingstehuis en de 

nabijgelegen aanleunwoningen in Liendert-Zuid opgeleverd. Verhoudingsgewijs 

verhuurt woningcorporatie De Alliantie iets meer woningen in Liendert dan het 

stedelijk gemiddelde. Omgekeerd heeft sociale verhuurder Portaal percentueel gezien 

minder bezit dan op de stedelijke woningmarkt.  

Tussen 2001 en 2005 is een kleine verschuiving opgetreden in de verhouding tussen 

huur- en koopwoningen in de wijk. De toename van het percentage koopwoningen is 

zelfs iets hoger dan die voor Amersfoort als geheel. Deze stijging is voornamelijk het 

gevolg van de verkoop van huurwoningen. 

 

> Koopkracht en voorzieningen 

Vergeleken met Bouwlust en Nieuw-Hoograven (respectievelijk €16.200 en €16.500) 

heeft Liendert een iets hoger gemiddeld inkomen per inkomensontvanger (€16.900) 

(CBS Statline 2006). Op basis van het inkomensniveau zou geconcludeerd worden 

dat de koopkracht in Liendert iets hoger ligt dan in de andere twee wijken. Dit is 

echter niet af te leiden uit het aantal winkels in de wijk. Het centraal gelegen doch 

zeer kleinschalige buurtwinkelcentrum De Wiekslag bestaat slechts uit drie winkels 

(2400m2). Aan deze strip zijn een cafetaria, een drogisterij en een supermarkt 

gevestigd (zie figuur 3.2). De nabijheid van het grotere winkelcentrum aan het 

Neptunusplein in de nabijgelegen wijk De Kruiskamp (17 winkels, 4500m2) draagt 

hier ongetwijfeld aan bij. Vergeleken met Bouwlust in Den Haag ligt Liendert 

bovendien relatief dichtbij het stadscentrum. Wellicht dat ook het gemeentelijk beleid 
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een rol heeft gespeeld bij de beperkte ontwikkeling van winkelvoorzieningen in 

Liendert. 

 

 
 

Tegenover de winkelstrip is de Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) gevestigd in het 

wijkcentrum De Groene Stee (zie figuur 3.2). Dit gebouw doet onder andere dienst 

als ontmoetingscentrum en als uitvalsbasis voor de opbouwwerkers. Met zowel de 

winkels als het wijkcentrum vervult het gebied rond De Wiekslag een belangrijke 

sociale functie voor Liendert. 

 

 
 

Elders in de wijk zijn nog twee kleinschalige winkelstrips met onder andere een 

kapperszaak, een snackbar en café. Op de begane grond van een aantal flats aan 

onder andere de Trekvogelweg, de Ganzenstraat en de Spechtstraat bevinden zich 

kleinschalige dienstverlenende bedrijven, zoals een hondentrimsalon en een praktijk 

voor fysiotherapie (zie figuur 3.3).  

 

In de wijk is verder nog een aantal onderwijsinstellingen met wijkoverstijgende 

functie gevestigd. Het zwembad aan de Parelhoenstraat, in het noordwesten van de 

wijk, zal binnenkort worden gesloten. Een nieuw zwembad, dat vanaf 2010 in gebruik 

wordt genomen, moet dit gebouw en het huidige Sportfondsenbad in Randenbroek 

gaan vervangen. De nieuwe accommodatie zal worden gerealiseerd aan de Hogeweg 

en moet de wijken Liendert, Rustenburg, Randenbroek en Schuilenburg gaan 

bedienen (Gemeente Amersfoort 2005e). 

 

 

Figuur 3.2: Winkelcentrum De 

Wiekslag (links) en het wijkgebouw 

van de Stichting Welzijn Amersfoort 

(Foto’s: Erik van Marissing, 2006) 

Figuur 3.3: Dienstverlenende 

bedrijfjes in de bergingen van de 

flats in Liendert (Foto’s: Erik van 

Marissing, 2006) 

Figuur 3.4: Eengezinswoningen en 

nieuw gebouwde appartementen in 

Liendert Zuid (links, midden) en 

luchtfoto van Liendert (Foto’s: Erik 

van Marissing, 2005; Palmboom & 

Van Den Bout (2005, p.15)) 
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> Infrastructuur 

De wegenstructuur verdeelt de wijk in een aantal kleinere buurten (Gemeente 

Amersfoort 2004e), zoals ‘Liendert Zuid’, waar overwegend portiekflats en kleine 

eengezinswoningen zijn te vinden (zie figuur 3.4) en ‘De Horsten’, een buurt met een 

aantal grotere flats (in de rechter bovenhoek op de rechterfoto). 

De wijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: de stadsbus doet de wijk vier 

keer per uur aan en een voetgangerstunnel verbindt de wijk met het nabijgelegen 

NS-station Amersfoort Schothorst. Met de auto is de wijk uitstekend bereikbaar vanaf 

de verschillende uitvalswegen en de nabijgelegen snelweg A28. 

3.4 Demografische ontwikkelingen 
Liendert telt ongeveer 7.500 inwoners (Gemeente Amersfoort 2005a). Terwijl de 

Amersfoortse bevolking naar verwachting zal toenemen van 130.000 inwoners in 

2003 naar 160.000 inwoners in 2013, zal het inwonertal van Liendert met enkele 

honderden inwoners teruglopen (Gemeente Amersfoort 2005a).  

 
Tabel 3.2 Demografische kenmerken van Liendert en Amersfoort als geheel in 2001 en 2005 

 Liendert Amersfoort 

 2001 2005 2001 2005 

Aantal inwoners 7.410 7.360 128.040 134.910 

Gemiddelde huishoudensgrootte 2.0 2.1 2.0 2.2 

Eénpersoonshuishoudens 40% 40% 35% 35% 

Huishoudens zonder kinderen 30% 28% 36% 27% 

Huishoudens met kinderen 30% 32% 29% 37% 

 Bron: CBS Statline (2006); Gemeente Amersfoort (2001, 2005a) 

 

> Stabiele bevolking 

Ondanks de vergrijzing, die ook in Liendert merkbaar is, is het inwonertal in de 

laatste decennia nagenoeg stabiel gebleven. Opvallend is het hoge aandeel 

allochtonen, wanneer dat wordt vergeleken met het stedelijk gemiddelde (37% ten 

opzichte van 16%). Een stijging van het aandeel allochtone huishoudens is één van 

de belangrijkste oorzaken voor de stabiliteit van het inwonertal (Gemeente 

Amersfoort 2004e), omdat de gemiddelde huishoudensgrootte onder allochtonen 

hoger ligt dan bij autochtonen. De gemiddelde huishoudensgrootte is daardoor licht 

toegenomen in de afgelopen vier jaar. 

Een ander opvallend verschil met het stedelijke gemiddelde is het percentage 

werklozen: bijna tien procent in Liendert, vergeleken met vijf procent in de stad als 

geheel. Het aandeel hoger opgeleiden (HBO/WO) ligt met 19 procent een stuk lager 

dan het stedelijk gemiddelde, dat 33 procent bedraagt. Het gemiddeld besteedbare 

huishoudinkomen, tenslotte, ligt met zo’n €23.000 per jaar ongeveer €4.000 

beneden het stedelijk gemiddelde (Gemeente Amersfoort 2005a). 

Het aantal inwoners van Liendert is sinds 2001 licht afgenomen (zie tabel 3.2), 

terwijl Amersfoort in deze periode juist explosief is gegroeid. Een mogelijke 

verklaring voor de toegenomen huishoudensgrootte is dat de vrijgekomen woningen 

van alleenstaanden en ouderen door gezinnen worden betrokken. Deze gedachte 

wordt ook weerspiegeld in de lichte verschuiving van huishoudens zonder kinderen 

naar huishoudens met kinderen. In Amersfoort als geheel is deze verschuiving nog 

sterker zichtbaar. Ondanks deze ontwikkeling ligt het percentage 

éénpersoonshuishoudens nog steeds behoorlijk boven het stedelijk gemiddelde. Dit 

zal voornamelijk de grote groep ouderen betreffen, die in de wijk woonachtig is.  
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> Veranderende bevolkingssamenstelling 

De stijging van het aantal huishoudens met kinderen valt samen met de toename 

van etnische groepen die worden gekenmerkt door een groot aantal kinderen, zoals 

de Marokkanen en Turken (zie tabel 3.3). De tabel laat zien dat vrijwel alle 

allochtone groepen in absolute aantallen tussen 2001 en 2005 zijn toegenomen, 

zowel in Liendert als in Amersfoort als geheel. Een uitzondering wordt gevormd door 

het percentage overige niet-westerse allochtonen. Percentueel gezien zijn de meeste 

etnische groepen in Liendert (sterk) oververtegenwoordigd ten opzichte van het 

stedelijk gemiddelde. Dit verschil is de laatste jaren ook toegenomen. Met name de 

Turkse en Marokkaanse groepen zijn sterk gegroeid. 

 
Tabel 3.3 Etnische groepen in Liendert en Amersfoort als geheel in 2001 en 2005 (absoluut en relatief) 

 Liendert Amersfoort 

 2001  2005  2001  2005  

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Nederland 4.399 59.3 4.138 56.2 100.571 78.5 105.371 78.1 

Overige Westerse landen 484 6.5 600 8.1 8.759 6.8 11.454 8.5 

Turkije 813 11.0 973 13.2 4.749 3.7 5.443 4.0 

Marokko 603 8.1 664 9.0 3.289 2.6 3.832 2.8 

Antillen en Aruba 129 1.7 170 2.3 1.426 1.1 1.631 1.2 

Suriname 171 2.3 173 2.3 1.338 1.0 1.527 1.1 

Overig niet westerse landen 816 11.0 647 8.8 7871 6.1 5646 4.2 

Totaal 7.415 100.0 7.365 100.0 128.039 100.0 134.904 100.0 

 Bron: Gemeente Amersfoort (2001, 2005a) 

 

> Inkomensontwikkeling 

In tabel 3.4 is het percentage lage en hoge inkomens van Liendert en de stad 

Amersfoort als geheel weergegeven, alsmede het percentage niet-actieve 

inkomensontvangers. 

 
Tabel 3.4 Bevolking naar inkomen en uitkeringsafhankelijkheid in Liendert en Amersfoort als geheel tussen 

1995 en 2003 (in %) 

 Liendert  Amersfoort  

 1995 1997 1999 2003 1995 1997 1999 2003 

Laag inkomen 37 39 41 41 37 36 36 35 

Hoog inkomen 15 14 13 14 20 21 21 23 

Niet-actieve 
inkomensontvangers* 

25 27 24 27 18 17 15 19 

 

 

Bron: CBS Statline (2006) 
* = Het aantal inkomensontvangers van 15 tot en met 64 jaar dat een uitkering als 
voornaamste inkomensbron had, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal 
inkomensontvangers van 15 tot en met 64 jaar. 

 

De tabel laat zien dat het aandeel lage inkomens in Liendert sinds 1995 met enkele 

procentpunten is toegenomen, terwijl het aandeel voor Amersfoort als geheel licht is 

gedaald. Een omgekeerde trend is waarneembaar voor het percentage hoge 

inkomens: dit is in Liendert iets afgenomen tegenover een lichte toename in 

Amersfoort als geheel. Deze ontwikkelingen wijzen op een verdere 

inkomenspolarisatie in Amersfoort. Het aantal inwoners dat van een uitkering leeft, 

tenslotte, schommelt zowel in de wijk als in de stad als geheel heen en weer. Sinds 

1995 is het aantal niet actieve inkomensontvangers wel licht gestegen. 
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3.5 Samenvatting 
Het overgrote deel van de woningvoorraad in Liendert bestaat uit vier verdiepingen 

tellende portiekflats zonder lift. De aanwezigheid van eengezinswoningen en enkele 

hoogbouwflats aan de rand van de wijk zorgt echter wel voor een grotere 

woningdiversiteit dan die in Nieuw-Hoograven en Bouwlust. Net als in deze beide 

wijken is er veel openbaar groen en is er een centraal winkelcentrum, aangevuld met 

enkele winkels in andere delen van de wijk. Ook qua bevolkingssamenstelling en –

ontwikkeling vertoont Liendert veel overeenkomsten met beide andere wijken: het 

aantal allochtone bewoners neemt toe en tegelijkertijd groeit ook het aantal 

éénpersoonshuishoudens. 

                                                 
1 De afkorting SCW stond tot 1997 voor ‘Stichting Centrale Woningzorg’. Sinds de statutenwijziging in dat jaar hebben de 

letters geen betekenis meer. Op 1 januari 2006 is SCW onderdeel geworden van De Alliantie onder de naam van de 

werkmaatschappij De Alliantie Eemvallei. 
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4 Beleid: inhoud en organisatie 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de verschillende niveaus waarop het 

stedelijke vernieuwingsbeleid wordt uitgevoerd. Allereerst wordt gekeken naar het 

landelijke beleid, gevolgd door de ‘vertaling’ van dit beleid op gemeentelijk niveau. 

Centraal staat het vernieuwingsbeleid op wijk- en buurtniveau. De aandacht gaat 

vooral uit naar Liendert en de verschillende buurten binnen deze wijk, maar om 

praktische redenen zal ook af en toe naar gegevens over Rustenburg worden 

verwezen. Sommige statistieken zijn namelijk alleen beschikbaar voor de wijken 

Liendert en Rustenburg samen. Om de verschillende plannen en projecten in de wijk 

zo goed mogelijk in beeld te brengen zal niet alleen worden gekeken naar 

organisaties en instellingen in de wijk zélf, maar zal ook aandacht worden besteed 

aan de inbreng van organisaties en (overheids)instellingen die op bovenwijks niveau 

opereren.  

4.2 Landelijk vernieuwingsbeleid 
De gemeente Amersfoort behoort tot de G31, de 31 steden die deelnemen aan het 

Grotestedenbeleid. In het vorige deelrapport is dit beleid reeds geïntroduceerd (zie: 

Van Marissing et al. (2004, pp.24-25). De periode waar het rapport over Nieuw-

Hoograven en Bouwlust betrekking op had (GSB II, 1999-2004), werd volgens het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2004, p.4) gekenmerkt 

door: 

– meerjarige, programmatische afspraken tussen stad en Rijk; 

– het zoeken naar meer samenwerking op rijksniveau; 

– het bereiken van maatschappelijke effecten; en 

– ‘interactief’ beleid, oftewel samen met burgers, bedrijfsleven en lokale organisaties 

maatregelen bedenken en uitvoeren 

Sinds de introductie van GSB I en II is er volgens het Ministerie duidelijk progressie 

geboekt. Zo wordt in het document ‘Samenwerken aan de krachtige stad’ (Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2006b), waarin de doelstellingen voor 

de derde GSB-periode (2005-2009) zijn vastgelegd, bijvoorbeeld gesteld: “De steden 

realiseerden (…) een proces van bestuurlijke vernieuwing, vergrootten hun 

organiserend vermogen en verbeterden de samenwerking met partners in de stad” 

(p.4). Programma’s als Onze Buurt Aan Zet bevorderen bovendien de zichtbaarheid 

van dit beleid voor bewoners van de GSB-wijken. 

4.3 Gemeentelijk vernieuwingsbeleid 
De landelijke stedelijke vernieuwingsopgave heeft in Amersfoort een meer specifieke 

invulling gekregen in de vorm van de Nota Binnenstedelijke Vernieuwing (BVA). Voor 

de uitvoering van dit beleid zijn vier zogeheten ‘prioriteitswijken’ aangewezen: 

– Kruiskamp-Koppel; 

– Liendert; 

– Randenbroek-Schuilenburg; en 

– Soesterkwartier 

Kruiskamp-Koppel en Randenbroek-Schuilenburg maken bovendien deel uit van de 

56-wijken aanpak van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (2006). Naast dit van de landelijke aanpak afgeleide beleid is er ook 

een aantal ingrepen dat specifiek gericht is op de Amersfoortse praktijk. De 

belangrijkste stedelijke programma’s worden in de volgende subparagrafen 

toegelicht. 
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> Nota Binnenstedelijke Vernieuwing (BVA) 

De stedelijke vernieuwingsopgave van Amersfoort is vastgesteld in de Nota 

Binnenstedelijke Vernieuwing (BVA). Hoewel de titel van deze nota anders doet 

vermoeden, heeft de binnenstedelijke vernieuwing in Amersfoort geen betrekking op 

de historische binnenstad, maar juist ook op de omliggende vroeg-naoorlogse 

woonwijken, zoals Liendert, Randenbroek en Schuilenburg. Deze wijken worden in de 

Amersfoortse politiek ook wel ‘de hybride stad’ genoemd. 

De ondertitel van deze nota maakt duidelijk waar het écht om gaat: ‘Ontspannen 

wonen in vroeg naoorlogse wijken’. Om deze ambitie te bewerkstelligen werkt de 

gemeente nauw samen met de twee grootste woningcorporaties in de aangewezen 

actiegebieden: Portaal Eemland en De Alliantie Eemvallei (Gemeente Amersfoort 

2005b)1. 

De aanpak behelst een combinatie van sociale en fysieke ingrepen, waarbij het 

unieke karakter van elke wijk wordt gewaarborgd en waarbij zoveel mogelijk wordt 

gestreefd naar maatwerk, zo blijkt ook uit het Meerjarenontwikkelingsprogramma 

(MOP) 2005-2009 (zie kader 4.1), het convenant tussen gemeente en Rijk in het 

kader van het Grotestedenbeleid. 

 

Kader 4.1 Achtergrond bij de sociaal-fysieke wijkaanpak 

“De dreiging van allengs minder leefbare buurten en wijken leidt tot een toenemende urgentie 

van fysiek ingrijpen door middel van o.a. herstructurering. Door de stedenbouwkundig 

betrekkelijk kleinschalige opzet van de hybride stad, gaat het niet om megaprojecten zoals je 

soms in andere steden tegenkomt (bijvoorbeeld Den Haag Zuidwest, Malburgen in Arnhem). De 

kleinschaligheid is een kans om gefaseerd maatwerk af te leveren binnen geselecteerde 

aanpakgebieden en de herkenbaarheid van de buurt te vergroten. De wenselijkheid van een – 

parallelle – sociale en economische aanpak blijft tegelijkertijd uitdrukkelijk bestaan. In dit licht 

bezien zal de stedelijke vernieuwingstrategie in Amersfoort naar de toekomst toe steeds meer 

worden gekenmerkt door een gecombineerde intensieve sociaal-fysieke wijkaanpak met behoud 

van de culturele waarden die de afzonderlijke wijken kenmerken. (Gemeente Amersfoort 2004b, 

Bijlage 3, p.6). 

 

> Wijkgericht werken in Amersfoort: prioriteitswijken en beheerwijken 

Net als Utrecht en Den Haag kent ook Amersfoort een wijkgerichte aanpak (zie kader 

4.2). Hiermee wordt gepoogd het beleid efficiënter uit te voeren en de burger meer 

bij de politiek te betrekken. Vanaf 1992 is het wijkgericht werken in Amersfoort 

gefaseerd ingevoerd in de verschillende wijken en sinds 2000 hebben alle wijken een 

organisatorisch basispakket, bestaande uit wijkmanagement, sociaal beheer en 

meldpuntbeheer. De samenwerking tussen gemeente en partners als de politie, de 

woningcorporaties en het welzijnswerk is opgetekend in het convenant wijkbeheer 

(Gemeente Amersfoort 2000b). 
 
Kader 4.2 Wijkgericht werken in Amersfoort  
“In Amersfoort neemt het ‘wijkgericht werken’ een belangrijke plek in. Het vormt een 

verzamelnaam voor een manier van werken die mogelijk maakt om problemen aan te pakken op 

de schaal waarop ze spelen, namelijk gebiedsgericht, thematisch en projectmatig. Het gaat 

daarbij zowel om fysieke als sociale projecten. Doelstelling van het wijkgericht of gebiedsgericht 

werken is het actief betrekken van bewoners bij hun woon- en leefomgeving en het in 

coproductie met bewoners en professionals vergroten van de leefbaarheid in buurten en straten. 

Op het niveau van de wijk worden er door de gemeente diverse instrumenten ingezet en 

ondersteund: wijkcentra, wijkmeldpunten, wijkmanagers, -opzichters en wijkwethouders, 

bewonersnetwerken en buurtbudgetten voor initiatieven van bewoners” (Gemeente Amersfoort 

2006b, p.14) 
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Met het oog op de herkenbaarheid van de vernieuwingsaanpak voor de bewoners, 

maakt de gemeente Amersfoort onderscheid tussen zogeheten ‘prioriteitswijken’ en 

‘beheerwijken’. In de vier prioriteitswijken wordt extra geïnvesteerd in het verbeteren 

van het leefklimaat, terwijl in de overige negen Amersfoortse wijken het beheer 

centraal staat: achteruitgang moet daar vooral worden tegengegaan door de huidige 

kwaliteit van leefklimaat te behouden (Gemeente Amersfoort 2006g). 

4.4 Beleidsprocessen in Liendert-Rustenburg 

4.4.1 Inleiding  
Liendert-Rustenburg is één van de vier prioriteitswijken, samen met de naoorlogse 

uibreidingswijken Kruiskamp-Koppel, Randenbroek-Schuilenburg en het vooroorlogse 

Soesterkwartier. Bij de aanpak van problemen in deze wijken werkt de gemeente 

met allerlei partijen samen, zoals bewoners, woningcorporaties, winkeliers, scholen, 

welzijnsstichtingen, politie, etcetera (Gemeente Amersfoort 2006h). 

Bovenop het voor alle wijken geldende beleid, wordt in Liendert en de aangrenzende 

wijk Rustenburg een aantal specifieke programma’s en projecten uitgevoerd. Het zijn 

voornamelijk de ‘grote spelers’ (gemeente, woningcorporaties en welzijnswerk) die 

deze projecten hebben geïnitieerd. In een aantal gevallen zijn er ook andere partijen 

die voor verandering in de wijk hebben gezorgd of hebben willen zorgen, zoals bij de 

bouw van een moskee aan de Zangvogelweg. Een ander voorbeeld is de wens van de 

winkeliers aan De Wiekslag om het buurtwinkelcentrum te verplaatsen naar het 

tegenovergelegen Vogelplein en uit te breiden met de winkels die aan de verderop 

gelegen Rietzangerstraat zijn gevestigd, teneinde de concurrentiepositie ten opzichte 

van het Neptunusplein in De Kruiskamp te versterken. 

In de volgende paragraaf worden de belangrijkste processen behandeld die op de een 

of andere manier te maken hebben met stedelijke vernieuwing in Liendert of op een 

andere manier van invloed zouden kunnen zijn op de sociale structuren in de wijk. 

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de functie van het wijkbeheerteam, 

de ontwikkeling van het Woonservicegebied Liendert/Rustenburg, en de projecten 

‘Samen wonen in De Horsten’ en ‘Parels in de wijk’. Vervolgens wordt in paragraaf 

4.4.3 een aantal niet-gemeentelijke initiatieven behandeld, waaronder de bouw van 

een moskee. De in deze paragraaf beschreven initiatieven zijn eveneens zeer 

belangrijk voor het sociale leefklimaat in de wijk. 

4.4.2 De gemeentelijke en aan de gemeente gerelateerde organisatie in 
Liendert 

 

> Wijkgericht werken: Wijkbeheerteam, wijkmanager en wijkwethouder 

De belangrijkste partijen binnen de wijk komen regelmatig bij elkaar om problemen, 

beleidsinitiatieven en andere ontwikkelingen te bespreken in het wijkbeheerteam 

(WBT). Dit overleg is vergelijkbaar met de Haagse Stadsdeel Management Teams 

(SMT). In Liendert-Rustenburg participeren onder andere de wijkagent, de 

wijkmanager, vertegenwoordigers van De Alliantie en Portaal Eemland en 

bestuursleden van de nieuw te bouwen El Fath moskee in het WBT. Daarnaast is er 

ook een aantal plaatsen voor bewoners van de wijken Liendert en Rustenburg. Ze 

hebben de mogelijkheid om “onderwerpen op de agenda van het wijkoverleg te 

plaatsen en mee te praten over wijkbudgetten” (Gemeente Amersfoort 2006e). Eén 

van de opbouwwerksters vertelt dat het aantal beroepskrachten de helft plus één 

moet bedragen. 

De wijkbeheerteams vormden lange tijd het belangrijkste bewonersaanspreekpunt 

voor de gemeente. Zij werden daarbij intensief ondersteund door de opbouwwerkers. 

Hier is echter verandering in gekomen. De WBT’s “vormen niet langer het enige en 
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primaire aanspreekpunt voor de gemeente. (…) In plaats van een samenwerking met 

uitsluitend de burgers van een wijkbeheerteam, wordt vanuit de afdeling 

Wijkontwikkeling gestreefd naar ondersteuning van burgers die zich hebben 

georganiseerd rondom thema’s, locaties of projecten die in de wijk spelen. Dit 

kunnen steeds wisselende groeperingen zijn. De idee is dat er op die manier een 

breder publiek wordt betrokken bij hun wijk” (Rekenkamer Commissie 2005, p.5). De 

wisseling van groeperingen wordt deels gestuurd door de bepaling dat een bewoner 

maar maximaal 6 jaar zitting mag hebben in het WBT. In de nota ‘Wijkontwikkeling 

met beleid’ geeft de commissie verder aan dat de administratieve ondersteuning van 

het WBT niet langer de verantwoordelijkheid is van Amersfoort’s grootste 

woningcorporatie, De Alliantie, maar dat deze nu bij de bewoners zelf ligt.  

 

Sinds 2002 kent elke Amersfoortse wijk een wijkwethouder. Deze “luistert naar en 

staat open voor ideeën uit de wijk, onderhoudt contact met de wijkbeheerteams en 

geeft tekst en uitleg over het gemeentelijk beleid” (Gemeente Amersfoort 2006d). 

Met andere woorden: “De wijkwethouders moeten het bestuurlijk oog en oor in de 

wijken zijn. Het college wil hiermee de zichtbaarheid in de wijken vergroten en de 

relatie tussen bestuur en bevolking verbeteren” (Rekenkamer Commissie 2005, pp.4-

5). In het volgende hoofdstuk zal worden gekeken in hoeverre het instellen van het 

wijkwethouderschap van invloed is op de sociale cohesie in Liendert. 

 

 
 

Met het oog op het verkleinen van de ‘kloof tussen burger en bestuur’ is het 

belangrijk dat de wijkwethouder zich regelmatig laat zien in de wijk en weet wat er 

speelt. Eén van de aangrijpingspunten wordt gevormd door het project ‘Parels in de 

wijk’. Sinds 2001 stelt de gemeente Amersfoort een budget beschikbaar aan 

bewoners, dat bedoeld is om initiatieven te stimuleren die de leefbaarheid in de wijk 

vergroten. Het beheer over deze budgetten is bij deze WBT’s ondergebracht 

(Rekenkamer Commissie 2005, p.5). In Liendert-Rustenburg is onder andere een 

voorstel gehonoreerd om de 12 meter hoge Viking aan de Van Randwijcklaan te 

verlichten (zie figuur 4.1). 

Figuur 4.1: ‘De Viking’, een 

kunstwerk dat bij het binnenrijden 

van de wijk meteen in het oog 

springt. Foto: Erik van Marissing, 

2005. 
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De ingebruikname van de verlichting is op feestelijke wijze gevierd: “Een fanfare trok 

door de wijk om mensen mee te nemen naar De Viking. Daar was een 

verhalenverteller die wat vertelde over De Viking. Aansluitend was er een drankje bij 

het buurtcentrum De Groene Stee om met elkaar verder te praten. Uiteraard was ook 

de wijkwethouder bij de feestelijke opening aanwezig” (Gemeente Amersfoort 2004c, 

p.4). Andere voorbeelden van plannen die zijn gerealiseerd met het Buurtbudget zijn 

straatfeesten aan de Trekvogelweg en de Scholeksterstraat en de plaatsing van 

voetbaldoelen en een basketbalpaal bij de Sperwerhorst (Gemeente Amersfoort 

2003a). 

 

Op een lager ambtelijk niveau kent elke wijk een wijkmanager, wiens belangrijkste 

taken “het schakelen tussen diverse niveaus, het agenderen van kansen en 

bedreigingen en het leggen van contacten tussen belangrijke spelers” zijn. “Samen 

met de opbouwwerkers, deskundig op het gebied van bewonersondersteuning en 

datgene wat er in een wijk toe doet, vormen ze de harde kern van het wijkgericht 

werken” (Gemeente Amersfoort 2003b, p.6). Hoewel deze doelstellingen nogal vaag 

zijn verwoord (wie zijn bijvoorbeeld belangrijke spelers en wat doet er nu wel en niet 

toe in een wijk?), is duidelijk dat wijkmanagers een belangrijke rol toebedeeld 

hebben gekregen bij de Amersfoortse wijkaanpak. 

 

De functies en werkwijze van het Wijkbeheerteam, de wijkwethouder en de 

wijkmanager worden allen gekenmerkt door een zekere mate van integraliteit. 

Samenwerking tussen verschillende partijen vormt immers een belangrijk onderdeel 

van de werkzaamheden. In kader 4.3 wordt deze constatering nog eens 

onderstreept. 

 

Kader 4.3 Organisatie van de wijkontwikkeling in Amersfoort 

“Er zijn verschillende functionele afdelingen bij wijkontwikkeling betrokken, zowel vanuit de 

sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) als vanuit Welzijn, Sociale zaken en Onderwijs 

(WSO). Om een integrale aanpak te bevorderen waarin samenwerking en afstemming rond 

sociale, fysiek-technische en veiligheidsaspecten centraal staat (integraal gebiedsmanagement), 

is in 2000 de afdeling Wijkontwikkeling opgericht. Deze afdeling is organisatorisch ondergebracht 

bij zowel SOB als WSO. Bij de afdeling Wijkontwikkeling werken onder meer de wijkmanagers 

die tot taak hebben het samenbrengen van betrokken partijen, belangen en invloeden. De 

afdeling houdt zich niet zozeer bezig met de inhoudelijke beleidsontwikkeling; dit ligt bij de 

functionele afdelingen. De afdeling heeft vooral een netwerkfunctie. Allereerst omdat de 

afdeling, via de wijkmanagers, veel kennis heeft over wat er speelt in de wijken. Anderzijds 

heeft men op de afdeling ook een goed zicht op wat er op de verschillende beleidsafdelingen 

speelt op het gebied van wijkontwikkeling. Het thema wijkontwikkeling is ondergebracht in de 

portefeuille van de wethouder Stedelijk Beheer en Wijkontwikkeling. Verder is elke wethouder 

tevens wijkwethouder voor een aantal wijken in de stad” (Rekenkamer Commissie 2005, pp.4-

5). 

 

> Woonservicegebied Liendert-Rustenburg 

Naast het reguliere beleid heeft de gemeente Amersfoort ook een aantal belangrijke 

initiatieven genomen om de situatie in Liendert te verbeteren. Eén van de 

belangrijkste projecten is het Woonservicegebied Liendert-Rustenburg. Dit project 

concentreert zich rond de Burgemeester Molendijkflat langs het Valleikanaal, maar 

heeft betrekking op een veel groter deel van de wijk en op de aangrenzende wijk 

Rustenburg. 

De Burgemeester Molendijkflat bestaat uit 159 appartementen, die oorspronkelijk 

bedoeld waren voor 55-plussers, maar tegenwoordig voornamelijk bewoond zijn door 

bewoners ouder dan 60 jaar. Vooruitlopend op de zorg die veel bewoners van deze 

flat in de toekomst nodig zullen hebben is een aantal jaren geleden de Stuurgroep 
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Woonservicegebied Liendert-Rustenburg opgericht2. Daarnaast is er op 

medewerkersniveau een projectgroep opgericht. In de stuurgroep participeerden in 

eerste intstantie de Gemeente Amersfoort, de Stichting Thuiszorg Eemland, de 

Zorggroep Eemhoven, De Alliantie, Portaal en de Stichting Welzijn Amersfoort (SWA). 

In latere fasen van het project werden er meer partijen bij de ontwikkelingen 

betrokken, waaronder de politie, Salus, Matchpoint Maatschappelijk Ondernemen, 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en het Zorgkantoor (Matchpoint 

Maatschappelijk Ondernemen 2006; Salus 2006; Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland (VGN) 2006; Zorverzekeraars Nederland (ZN) 2006). De inbreng van de 

bewoners zélf is gefaseerd uitgevoerd. In hoofdstuk 5 zal worden teruggekomen op 

de participatie van bewoners bij dit project. 

Na oprichting heeft de stuurgroep, die eens in de zes à zeven weken bij elkaar komt, 

een onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkeling van een woonzorgzone. Het 

oorspronkelijke idee om de diensten alleen aan de bewoners van de flat aan te 

bieden bleek niet rendabel. Daarom werd al snel besloten dat deze ‘zone’ zou moeten 

worden uitgebreid tot een ‘gebied’ en dat de ‘zorg’ verbreed zou moeten worden tot 

‘service’. Deze service bestond uit een zevental projecten (Innovatieprogramma 

Wonen en Zorg (IZW) 2006): 

1 Een wijkserviceteam 

2 Extra veiligheid en toezicht in de wijk 

3 Een vast thuiszorgteam voor de wijk en 24-uurs zorg vanuit de wijk 

4 Extra inzet op woonomgeving en woningen 

5 Eettafel in de wijk voor iedereen (start met ouderen) 

6 Extra welzijnsprojecten in de wijk 

7 Centrale regie. 

 

Deze zeven projecten hebben gezamenlijk tot doel “een wijk te realiseren waar jong 

en oud veiligheid en geborgenheid voelen” (Provincie Utrecht 2006) en worden 

centraal geregisseerd. “De invulling, aansturing, en het ‘verkopen’ van het concept 

geschiedt door een projectleider, waarbij bewoners optimaal worden betrokken” 

(Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IZW) 2006). Wat de auteurs van dit 

document precies bedoelen met optimale betrokkenheid wordt in de omschrijving 

helaas niet verder toegelicht. 

Het wijkserviceteam bestaat uit een team van enkele personen dat, in opdracht van 

bewoners, zorgt voor extra service op zowel sociaal als fysiek terrein (bijvoorbeeld 

het repareren van een lekkende kraan of het verven van een muur). Onder extra 

inzet op de woningen en woonomgeving wordt verstaan: omgeving heel en schoon, 

een klussendienst, achterpadverlichting etc. De eettafel is aanvankelijk bedoeld voor 

ouderen, maar voorziet op termijn in een centrale plek in de wijk waar bewoners met 

elkaar tegen kostprijs kunnen eten en elkaar zo kunnen ontmoeten. Ook de extra 

welzijnsprojecten voorzien in ontmoetingsplekken en ontmoetingsactiviteiten 

(Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IZW) 2006). 

 

> Samen wonen in De Horsten: ‘Mijn Horst, mijn huis’ 

Een ander project dat door de gemeente is opgestart richt zich meer op de 

alledaagse aspecten van leefbaarheid. Dit project, ‘Samen wonen in De Horsten’ 

genaamd, is in 2004 gestart en richt zich specifiek op het gebied aan de 

noordoostkant van Liendert, waar de flats de Sperwerhorst, de Arendshorst, de 

Havikshorst en de Valkenhorst staan (zie figuur 4.2). Doel van het project is het 

bevorderen van de sociale cohesie tussen de bewoners van de hoogbouwflats aan de 

noordoostkant van de wijk “zodat ze op een prettige wijze met elkaar om kunnen 

gaan” (Utrechts Nieuwsblad 2005). Het versterken van de sociale samenhang wordt 

dus gezien als een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de leefbaarheid. 
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De gemeente Amersfoort heeft De Alliantie (de woningcorporatie die de woningen 

verhuurt) en de Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) aangewezen voor de uitvoering 

van het project. Het project is gefinancierd met geld van het Grotestedenbeleid 

(GSB).  

De hoogbouwflats worden gekenmerkt door een grote diversiteit aan nationaliteiten 

(in sommige flats wonen zelfs meer dan twintig nationaliteiten), een hoge mate van 

anonimiteit en, dientengevolge, weinig sociale controle. Om deze situatie te 

verbeteren is gekozen voor een aanpak waarbij kinderen de in de flats woonachtige 

ouderen ‘interviewen’. “De kinderen omdat ze veel gebruik maken van de openbare 

ruimtes. Ze spelen in en om de flat en bezoeken de Buitenkast (Een Buitenkast is een 

speelplek in de wijk waar kinderen in ruil voor het doen van klusjes speelgoed 

kunnen lenen, EvM) veelvuldig. De senioren zijn over het algemeen veel thuis, zien 

wat er om hen heen gebeurt en hebben door levenservaring zicht op hoe en wat 

belangrijk is om goed met elkaar samen te leven” (Wijkkkrant Liendert/Rustenburg 

2004, p.2). 

 

 
 

De uit deze gesprekken voortgekomen leefregels zijn op een symbolische manier 

vastgelegd: onder begeleiding van een kunstenares zijn door de kinderen drie 

roofvogels beschilderd en in de centrale hal van elke flat opgehangen. De leefregels 

luiden: “ik groet jou; ik houd rekening met jou; ik houd de flat schoon; ik spreek je 

aan; ik help je” (SCW aan huis 2005, p.11). 

4.4.3 Niet-gemeentelijke organisaties en activiteiten 
 

Naast gemeentelijk beleid en door de gemeente geïnitieerde activiteiten, zijn er in 

Liendert ook enkele ontwikkelingen die door andere organisaties of door bewoners 

zelf zijn gestart. De nieuwbouw van de El Fath moskee is hiervan een goed 

voorbeeld. Tevens is er een aantal meer structurele samenwerkingsverbanden, 

waaronder de vertegenwoordiging van bewoners bij woningcorporaties. Deze twee 

voorbeeldcases zullen in de volgende paragrafen worden besproken. 

 

> El Fath moskee 

Een ontwikkeling die veel invloed heeft op de sociale relaties in de wijk is de bouw 

van een moskee aan de Zangvogelweg (zie Gemeente Amersfoort 2004a; zie ook 

figuur 4.3). Het huidige gebouw in het Soesterkwartier, dat uit een aantal 

samengevoegde woonhuizen bestaat, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. 

Daarnaast woont het overgrote deel van de leden niet in deze wijk, maar in de 

naoorlogse uitbreidingswijken Liendert en Kruiskamp-Koppel. Het moskeebestuur is 

daarom al sinds begin jaren ’90 op zoek naar een nieuwe locatie. Zij heeft daartoe de 

hulp van de gemeente Amersfoort ingeschakeld, die in overleg met het 

Figuur 4.2: ‘De Horsten’: galerijflats 

aan de noordoostrand van Liendert 

(foto’s: www.scw.nl; 2004). 



32 

moskeebestuur de wijk Liendert als potentiële locatie heeft aangewezen. Hiervoor 

zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste woont een groot deel van de leden in 

Liendert en in de omliggende wijken en ten tweede past een moskee volgens de 

gemeente goed in de strip met openbare gebouwen en onderwijsvoorzieningen, die 

zich aan de westzijde van de wijk bevindt.  

 

 
 

Na het aanwijzen van de locatie zijn de plannen bekend gemaakt in de buurt en zijn 

er diverse discussiebijeenkomsten georganiseerd. In het volgende hoofdstuk zal het 

proces rond de bouw van deze moskee verder worden uitgewerkt. 

 

> Bewonersvertegenwoordiging bij woningcorporaties 

De sociale huurwoningen in Liendert zijn eigendom van drie corporaties: De Alliantie, 

Portaal en Omnia Wonen. Omnia Wonen verhuurt sinds 2001 slechts twintig 

woningen in de wijk en heeft in dat jaar ook zes nieuwbouwwoningen verkocht. De 

‘grote spelers’ zijn De Alliantie (voorheen SCW; 1574 woningen) en Portaal (196 

woningen)(Gemeente Amersfoort 2005a, p.46). Bij alledrie de woningcorporaties is 

wel sprake van enige mate van bewonersvertegenwoordiging, maar de invulling 

daarvan verschilt sterk. In tabel 4.1 is aangegeven op welke manier de huurders zijn 

vertegenwoordigd in de organisatie van de verhuurders.  

 
Tabel 4.1 Bewonersvertegenwoordiging bij De Alliantie, Portaal en Omnia Wonen 

Corporatie Individueel niveau Blok-/complexniveau Regionaal niveau Koepel 

De Alliantie Eemvallei Individuele bewoners Bewoners- / huurders-
commissie 

VHB AAHA 

Portaal Eemland Individuele bewoners Bewonerscommissie BV Hestia - 

Omnia Wonen Individuele bewoners Bewonerscommissie / 
projectgroep 

- Bewonersraad 

 Bron: AAHA (2006); Bewonersvereniging Hestia (2006); De Alliantie Eemvallei (2006); Omnia 
Wonen (2006); Portaal (2006); Vereniging Huurdersbelangen (VHB; 2006) 

 

Overleg met individuele huurders vindt bij de corporaties niet op structurele, maar op 

incidentele basis plaats: indien dit noodzakelijk wordt geacht, zal de corporatie in 

contact treden met individuele bewoners. Vaak is dit volgens de corporaties echter 

niet mogelijk: “Helaas kunnen wij niet met iedere bewoner individueel overleg 

voeren. Daarom verenigen bewoners zich vaak in bewonerscommissies en 

projectgroepen” (Omnia Wonen 2006).  

De Alliantie Eemvallei (2006) heeft een zelfde argumentatie: “Het is voor De Alliantie 

Eemvallei (…) niet mogelijk om met iedere huurder om tafel te zitten. Daarom 

hebben veel wooncomplexen een bewonerscommissie”.  

Portaal Eemland kent geen permanente vertegenwoordiging op blok- of 

complexniveau. Zij geeft er de voorkeur aan om een ‘verse’ bewonerscommissie op 

te richten wanneer zij dat nodig acht: “Kijk, we gebruiken een bewonerscommissie 

onder andere om kleurbepaling te doen om het moment dat we gaan schilderen”, 

aldus een medewerker van Portaal. Zodra de noodzaak weer is afgenomen, zal de 

commissie weer worden opgeheven. De bewonerscommissie wordt, met andere 

woorden, aangesteld voor de duur van het betreffende project. 

Figuur 4.3 Nieuwbouw van de El 

Fath moskee aan de Zangvogelweg 

(Foto: Erik van Marissing, 2006) 
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Aangelegenheden waar een meer permanente bewonerscommissie als die van De 

Alliantie zich mee bezighoudt, zijn bijvoorbeeld het dagelijks onderhoud en 

verbeteringen van de woningen, leefbaarheid, plannen voor grootschalige renovaties 

en het controleren van de (eind)afrekening van de servicekosten. Tot slot 

vertegenwoordigt de bewonerscommissie de bewoners in het buurtbeheer (De 

Alliantie Eemvallei 2006). 

 

Op regionaal niveau hebben zowel De Alliantie als Portaal een bewonersvereniging, 

respectievelijk de Vereniging Huurdersbelangen (VHB voor De Alliantie Eemvallei) en 

Bewonersvereniging Hestia (voor Portaal Eemland en Portaal Centraal). Omnia 

Wonen heeft maar weinig bezit in Amersfoort en kent daarom geen specifieke 

bewonersvertegenwoordiging van de huurders van deze woningen. Hun belangen 

worden op concernniveau vertegenwoordigd door de Bewonersraad (deze bestaat nu 

nog uit twee raden: de bewonersraad WSP Nunspeet voor bewoners uit Nunspeet en 

de Stichting Bewonersraad WOB voor de andere bewoners). De Bewonersraad 

behartigt dus de belangen van alle huurders van Omnia (Omnia Wonen 2006). De 

VHB is het overkoepelend orgaan waarin alle bewonerscommissies van De Alliantie 

Eemvallei samenwerken en de BV Hestia vervult dezelfde rol voor de huurders van 

Portaal Eemland. 

Op concernniveau worden de belangen van de huurders van De Alliantie 

vertegenwoordigd door de AAHA. De afkorting staat voor Amsterdam, Amersfoort, 

Hilversum en Almere (de plaatsen waar zij bezit heeft). De AAHA behandelt “zaken 

die Amersfoort overstijgen en voor alle huurders gelden. (…) De Vereniging 

Huurdersbelangen is onderdeel van de AAHA, samen met de drie bewonerskoepels 

van de andere werkmaatschappijen van De Alliantie” (De Alliantie Eemvallei 2006). 

De belangen van Portaal worden niet structureel vertegenwoordigd op 

concernniveau. In 2005 vond er een regioconferentie plaats, waarbij alle 

bewonersverenigingen uit de regio Eemland waren vertegenwoordigd. 

4.5 Conclusie 
De in dit hoofdstuk behandelde voorbeelden maken duidelijk dat in Liendert allerlei 

samenwerkingsverbanden te constateren zijn. Beleidsmakers werken op 

verschillende manieren met elkaar samen, maar ook met bewoners. Bewoners 

ontmoeten elkaar via het leefregels project in De Horsten of bij het wijkcentrum De 

Groene Stee. Het Wijkbeheerteam (WBT) is een goed voorbeeld van een organisatie 

die met allerlei partijen, waaronder de bewoners zelf, te maken heeft. Daarom mag 

worden verwacht dat deze overlegstructuur een belangrijke rol vervult voor het 

bevorderen van de sociale contacten binnen de wijk. Het WBT beschikt immers niet 

alleen over veel kanalen om informatie te verspreiden en over veel mogelijkheden 

om mensen met elkaar in contact te brengen, maar staat ook dichtbij de plannen en 

projecten die in de wijk worden uitgevoerd. 

Van de andere projecten, het Woonservicegebied, ‘Samen wonen in De Horsten’ en 

‘Parels in de wijk’, kan zeker worden verwacht dat deze hun weerslag hebben op de 

sociale structuren in de wijk, aangezien het versterken van de cohesie de aanleiding 

vormde voor de projecten. Met name de Buurtbudgetten en de leefregels in De 

Horsten zijn sterk gericht op het verbeteren van de sociale contacten tussen 

bewoners. Tevens dienen deze projecten om de contacten tussen burger en 

bestuurder te versterken. De uitvoering van de drie projecten ligt voor een groot deel 

in de handen van dezelfde personen en organisaties.

                                                 
1 Ten tijde van het onderzoek heetten Portaal Eemland en De Alliantie Eemvallei respectievelijk Portaal en SCW 

Amersfoort. De naamsverandering is het gevolg van fusies bij beide woningcorporaties. 

2 Aanvankelijk heette dit het Realisatieteam Woonservicegebied Liendert-Rustenburg. 
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5 De effecten van het beleidsproces 
op de sociale cohesie in Liendert 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staan de effecten van de onderzochte beleidsprocessen op de 

cohesie in Liendert centraal. De nadruk ligt daarbij op de meest aansprekende 

bevindingen. Een meer systematische analyse van de verschillende typen cohesie en 

de afzonderlijke componenten wordt in hoofdstuk 6 gepresenteerd. Om de resultaten 

in de juiste context te plaatsen wordt allereerst een aantal statistische indicatoren 

van cohesie behandeld (paragraaf 5.2). Vervolgens wordt de inhoud en de opzet van 

de interviews weergegeven (welke vragen zijn er gesteld aan de professionals en 

waarom?). In paragraaf 5.4 wordt de invloed van gemeentelijke beleidsprocessen op 

de sociale cohesie behandeld, terwijl in paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de effecten 

van de meer projectmatige en niet-gemeentelijke aanpak in Liendert. In paragraaf 

5.6, tenslotte, worden kort de belangrijkste bevindingen samengevat.  

5.2 Indicatoren voor sociale cohesie in Liendert 
“Bewoners Liendert zien wijk zienderogen achteruit gaan” (Kooistra 2004), zo kopte 

het Utrechts Nieuwsblad twee jaar geleden. Is het werkelijk zo slecht gesteld met de 

wijk of spreken de cijfers anders? Hoe staat het bijvoorbeeld met de sociale 

contacten en de gevoelens van buurtbinding in Liendert? 

Net als veel andere gemeenten, houdt ook de Gemeente Amersfoort jaarlijks een 

stadspeiling onder de inwoners van de stad. Hierin wordt onder andere het oordeel 

van bewoners over hun wijk gevraagd. Ook verkiezingsuitslagen en gevoelens van 

onveiligheid komen in de stadspeiling aan bod. De belangrijkste indicatoren zijn in 

tabel 5.1 weergegeven. 

 
Tabel 5.1 Indicatoren voor sociale samenhang in Liendert en Amersfoort als geheel (2005) 

 Liendert Amersfoort 

Rapportcijfer voor de buurt 6,3 7,2 

Sociale samenhang* 4,8 5,3 

Verloedering** 4,8 4,5 

Gehechtheid*** 45% 60% 

Onveiligheid**** 43% 26% 

Bron: Gemeente Amersfoort (2005a) 

*= Dit kengetal varieert van 0 (geen samenhang) tot 10 (veel samenhang) en is gebaseerd op 

de volgende stellingen: de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks; de mensen gaan in 

deze buurt op een prettige manier met elkaar om; dit is een gezellige buurt met veel 

saamhorigheid; ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen 

** = Kengetal dat aangeeft in hoeverre sprake is van overlast, grafitti, hondenpoep, 

vernielingen in de buurt en zwerfvuil. Het kengetal varieert van 0 (geen verloedering) tot 10 

(veel verloedering) 

*** = Aandeel inwoners dat (zeer) gehecht is aan de buurt 

**** = Aandeel inwoners dat zegt zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. 

 

> Rapportcijfer voor de buurt 

Het rapportcijfer voor de buurt is de laatste jaren licht gedaald. In 2002 kreeg de 

buurt nog een 6,6 van de bewoners (Gemeente Amersfoort 2002). Omdat de cijfers 

voor 2005 inclusief de wijk Rustenburg zijn, mag verwacht worden dat het cijfer voor 

Liendert alleen nog iets lager zal liggen, aangezien deze wijk veel meer problemen 

kent dan Rustenburg. Wanneer wordt vergeleken met de eerdere onderzoekswijken 
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valt op dat er nauwelijks verschil is. Het rapportcijfer van Liendert is gelijk aan dat 

van van Nieuw-Hoograven in Utrecht: deze wijk scoorde een in 2004 ook een 6,3 

(inclusief de Bokkenbuurt; Gemeente Utrecht 2006)1. Het oordeel over Amersfoort 

als geheel is nagenoeg gelijk gebleven (het kreeg een 7,3 in 2002).  

 

> Oordeel over sociale samenhang, verloedering, gehechtheid en veiligheid 

De beoordeling van de sociale samenhang is minder constant dan het algemene 

oordeel over de buurt voor de stad Amersfoort als geheel: in 2000 scoorde Liendert 

ook al een 4,8, terwijl het cijfer voor de stad als geheel met 5,5 destijds iets hoger 

was (Gemeente Amersfoort 2000a). Met nog geen 5 gemiddeld is de score voor 

Liendert zeer laag te noemen. Dit cijfer ligt ook beduidend lager dan de 5,7 die in 

2002 door de bewoners van Hoograven (Nieuw-Hoograven en Oud-Hoograven 

samen) aan hun wijk werd toegekend. Het Utrechtse gemiddelde was met een 5,8 

nauwelijks hoger (Gemeente Utrecht 2002). Ook van deze indicator zijn helaas geen 

gegevens voor Bouwlust beschikbaar.  

In 2005 is in Amersfoort voor het eerst gevraagd naar verloedering. Deze indicator 

bestaat uit een aggregatie van andere indicatoren en geeft aan in hoeverre men 

overlast ondervindt van achtereenvolgens hondenpoep, graffiti, vernieling en 

zwerfvuil. Liendert scoort op deze factor opvallend genoeg slechts iets boven het 

stedelijk gemiddelde. Qua onveiligheid (het aandeel inwoners dat zegt zich wel eens 

onveilig te voelen in de eigen buurt) scoort Liendert opmerkelijk slechter dan het 

stedelijk gemiddelde: bijna de helft van de inwoners van Liendert zegt zich wel eens 

onveilig te voelen, tegenover een kwart voor Amersfoort als gemiddelde. De mate 

van gehechtheid baart eveneens zorgen: slechts 45 procent van de Liendertse 

bevolking voelt zich gehecht aan de wijk, tegenover 60 procent voor Amersfoort als 

geheel. De meeste bewoners zijn blijkbaar niet gehecht aan hun wijk en voelen zich 

(mede daardoor) veel vaker onveilig.  

 

> Liendert en de andere Amersfoortse prioriteitswijken 

Vergeleken met de andere prioriteitswijken wordt Liendert erg matig beoordeeld (zie 

tabel 5.2). Vooral de mate waarin de bewoners gehecht zijn aan de wijk is beduidend 

lager dan in de andere wijken. Het rapportcijfer is zelfs het op één na laagste van alle 

Amerfoortse wijken. Alleen De Kruiskamp scoort nog één tiende lager. Qua 

onveiligheid neemt de wijk een tweede plaats in, vlak achter De Kruiskamp. 

 
Tabel 5.2 Kerncijfers van de Amersfoortse prioriteitswijken in 2006 

 Rapportcijfer voor de buurt Gehechtheid (in %) Onveiligheidsgevoelens (in %) 

Liendert 6,3 45 43 

De Koppel 6,9 64 34 

De Kruiskamp 6,2 49 45 

Randenbroek 6,7 57 36 

Rustenburg 7,3 64 19 

Schuilenburg 6,5 48 36 

Soesterkwartier 6,8 67 42 

Amersfoort 7,2 60 26 

 Bron: Gemeente Amersfoort (2006a)  

 

Uit deze cijfers valt duidelijk op te maken dat de adminstratieve eenheid Liendert-

Rustenburg, zoals toegepast om bijvoorbeeld het cijfer voor de buurt en de sociale 

samenhang te meten (zie tabel 5.1), weinig inhoudelijke gronden kent: Rustenburg 

scoort op het rapportcijfer voor de buurt zelfs boven het stedelijk gemiddelde en 

wordt door relatief weinig bewoners als onveilig ervaren. 
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> Opkomst bij lokale verkiezingen 

Om de betrokkenheid van bewoners te bepalen kan, behalve naar gehechtheid, ook 

naar de opkomst bij lokale verkiezingen worden gekeken (zie bijvoorbeeld Lelieveldt 

2004). Het percentage is exemplarisch voor de politieke betrokkenheid van de 

bewoners. In tabel 5.3 zijn de percentages van de gemeenteraadsverkiezingen van 

1998, 2002 en 2006 weergegeven. 

 
Tabel 5.3 Opkomstpercentages bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort (1998, 2002 en 2006) 

 1998 2002 2006* 

Liendert 49,3 50,4 52,4 

De Koppel 43,4 45,1 49,3 

De Kruiskamp 44,7 47,0 52,1 

Randenbroek 55,5 54,7 57,2 

Rustenburg 60,0 64,0 62,2 

Schuilenburg 59,6 61,7 62,3 

Soesterkwartier 42,2 48,4 48,7 

Amersfoort 54,8 57,5 58,7 

 Bron: Gemeente Amersfoort (2000a, 2002, 2006c) 

* = Het beeld van 2006 kan iets vertekend zijn ten opzichte van voorgaande verkiezingen, 

omdat bewoners in dat jaar in elk stembureau binnen de gemeente konden stemmen. 

 

De lichte stijging in Liendert tussen 1998 en 2006 vertoont gelijke tred met het 

stedelijke opkomstpercentage. In alle jaren scoorde Liendert enkele procenten lager 

dan de stad als geheel. Vergeleken met de andere prioriteitswijken behoort Liendert 

niet tot de wijken met de hoogste opkomst, dat zijn met name Rustenburg en 

Schuilenburg. Liendert behoort echter ook niet tot de wijken met een gemiddeld erg 

lage opkomst, zoals De Koppel en het Soesterkwartier. Op basis van de opkomst bij 

lokale verkiezingen mag Liendert dus worden getypeerd als een wijk met een 

politieke betrokkenheid die iets beneden het stedelijk gemiddelde ligt. 

 

> Conclusie 

Bovengenoemde indicatoren resumerend kan worden geconstateerd dat Liendert 

terecht als prioriteitswijk is aangemerkt: op veel punten die belangrijk zijn voor het 

leefklimaat scoort de wijk beneden het stedelijk gemiddelde, het gevoel van 

onveiligheid is groter dan in de stad als geheel en de politieke betrokkenheid 

(gemeten aan de hand van de opkomst bij lokale verkiezingen) ligt behoorlijk lager 

dan het algehele Amersfoortse peil.  

Eens te meer blijkt dat er in Liendert veel gedaan zal moeten worden om de sociale 

cohesie te versterken, teneinde ook andere problemen als gevoelens van onveiligheid 

en de matige buurtbinding van bewoners te verbeteren. 

5.3 Opzet en inhoud van de interviews 
Er zijn tal van programma’s en projecten die er direct op gericht zijn de sociale 

cohesie te versterken. In dit onderzoek gaat het er echter juist om welke indirecte 

effecten er voortkomen uit bijvoorbeeld de manier waarop bewoners worden 

betrokken bij ontwikkelingen in hun wijk en de manier waarop belangrijke spelers als 

de gemeente en woningcorporaties hun plannen naar de wijk toe communiceren. Om 

deze effecten te onderzoeken is gesproken met 19 professionals die werkzaam zijn in 

Liendert of die op een andere manier met de wijk verbonden zijn. Een overzicht van 

deze sleutelpersonen is te vinden in bijlage A. Gepoogd is om de beleidsprocessen in 

Liendert vanuit zoveel mogelijk invalshoeken te belichten. Daarom is gesproken met 

zowel professionals die voornamelijk op het stadhuis werkzaam zijn als met 

sleutelpersonen die een sterke verankering in de wijk hebben. Tevens is in de 
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interviews aandacht besteed aan zowel korte termijnprojecten als aan meer 

structurele beleidsprocessen.  

De sleutelpersonen spraken in gevallen op persoonlijke titel en niet namens hun 

organisatie. Desondanks mag door de veelheid aan interviews en de uiteenlopende 

achtergronden van de geïnterviewden worden verondersteld dat de antwoorden in 

grote mate representatief zijn voor de gang van zaken in Liendert. 

5.3.1 Inhoud van de interviews 
Om erachter te komen hoe samenwerking bij stedelijke vernieuwing tot verschillende 

vormen van sociale cohesie kan leiden en welke omstandigheden daarbij als 

voorwaarde dan wel beperking gelden, zijn de interviews in vijf thema’s opgedeeld: 

1 Project / beleid: inhoud en doelstellingen 

2 Initiatieven: participatie en uitsluiting 

3 Verhoudingen: samenwerking en afvallers 

4 Problemen en ervaringen van de samenwerking 

5 Effecten van het beleidsproces op de sociale cohesie 

6 Een volledig overzicht van alle interviewvragen is te vinden in bijlage D. 

 

> Project / beleid: inhoud en doelstellingen 

Het eerste thema van elk interview betrof de verschillende projecten en 

beleidsprocessen in Liendert. Deze vragen dienden om de uit de statistieken en 

literatuur afkomstige gegevens verder aan te vullen en om de positie van de 

betreffende sleutelpersoon ten opzichte van de wijk te kunnen bepalen. Het ging er 

met andere woorden vooral om om de beleidprocessen helder in beeld te brengen. Is 

het versterken van de sociale contacten tussen bewoners bijvoorbeeld een doel an 

sich, of is dit slechts een toevallige bijkomstigheid van het samenwerkingsverband? 

En heeft de geïnterviewde dagelijks te maken met wat er speelt in Liendert of 

bemoeit deze zich slechts incidenteel met de wijk?  

 

> Initiatieven: participatie en uitsluiting 

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? Door deze vragen kan worden achterhaald of er wellicht ‘strong 

leaders’ zijn aan te wijzen, personen die een doorslaggevende betekenis kunnen 

hebben bij belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld ten aanzien van participatie. In het 

rapport over Nieuw-Hoograven en Bouwlust is hier al uitvoerig aandacht aan besteed 

(zie: Van Marissing et al. 2004). Tevens geven de antwoord inzicht in de invloed van 

andere betrokkenen, in de verschillende participatie- en beslissingsmomenten van 

het beleidsproces en in het eigen initiatief van personen of groepen die niet zijn of 

worden betrokken bij het proces. 

 

> Verhoudingen: samenwerking en afvallers 

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? In de 

rapportage over Nieuw-Hoograven en Bouwlust werd geconstateerd dat afvallers 

soms definitief wegblijven en dat dit vaak nadelig is voor de sociale cohesie in een 

wijk (Van Marissing et al. 2004). 
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> Problemen en ervaringen van de samenwerking 

Om de mogelijke valkuilen op het spoor te kunnen komen is vervolgens aan de 

professionals gevraagd naar zowel hun positieve als negatieve ervaringen met 

stedelijke vernieuwingsprocessen, met name aangaande de samenwerking met 

andere partijen en met bewoners. Dit onderdeel omvatte vragen als: hebben de 

betreffende partijen al eerder met elkaar samengewerkt; heeft deze samenwerking 

invloed gehad op de huidige samenwerking; hebben eerdere negatieve ervaringen 

invloed op toekomstige samenwerkingsverbanden; zorgen deze er bijvoorbeeld voor 

dat bepaalde partijen in de toekomst niet meer met elkaar om de tafel willen zitten? 

De vragen richtten zich in principe op de ervaringen in Liendert, maar in een aantal 

gevallen brachten de geïnterviewden ook relevante voorbeelden uit andere praktijken 

aan het licht. 

 

> Effecten van het beleidsproces op de sociale cohesie 

Gebaseerd op de in de eerste vier thema’s opgedane kennis werden tenslotte de 

belangrijkste vragen van het onderzoek gesteld, namelijk: in hoeverre is het 

beleidsproces van invloed op de sociale cohesie in Liendert; is deze toegenomen, 

afgenomen of gelijk gebleven; en tussen wie of wat wel en niet; in hoeverre was hier 

sprake van bedoelde en onbedoelde effecten; en welke rol heeft participatie hierbij 

gespeeld? Bij de beantwoording van deze vragen zijn de termen ’buurtbinding’, 

’participatie’ en ’betrokkenheid’ veelvuldig aan bod gekomen. 

5.3.2 Resultaten van de interviews 
In de volgende paragrafen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het 

gemeentelijke beleid, aangeduid als structurele samenwerkingsverbanden in Liendert 

(paragraaf 5.4), en de niet-gemeentelijke projecten en vormen van beleid (paragraaf 

5.5). Hieraan ligt een tweetal 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 kennen gemeentelijke vormen van beleid meestal een langere 

tijdsspan dan projectmatige ingrepen. Verwacht mag worden dat beide verschillen 

hun weerslag hebben op de manier waarop de beleidsprocessen de cohesie 

beïnvloeden. 

5.4 Structurele samenwerkingsverbanden in Liendert 
Structurele samenwerkingsverbanden zijn beleidsprocessen met een langdurige 

looptijd, veelal gemeentelijk beleid. Als eerste zal daarom het ‘wijkgericht werken’ 

onder de loep worden genomen. Vervolgens komen de meer structurele 

samenwerkingsverbanden bij woningcorporaties aan bod. Ook deze organisaties 

kennen vaak een lange traditie met bijvoorbeeld de manier waarop bewoners zijn 

vertegenwoordigd. Tot slot hebben de activiteiten van de welzijnsorganisatie SWA en 

de totstandkoming van het Woonservicegebied Liendert-Rustenburg hun weerslag op 

de sociale netwerken van de bewoners van Liendert. Beide processen zijn ontplooid 

op initiatief van de gemeente Amersfoort. 

De gekozen cases zijn om verschillende redenen interessant voor een studie naar 

cohesie: de plannen voor het woonservicegebied geven een goed overzicht van de 

manier waarop gemeente, private partijen en bewoners tot samenwerking zijn 

gekomen. De vertegenwoordiging van bewoners bij woningcorporaties geeft een 

beeld van de meer reguliere overlegstructuren, evenals het wijkgericht werken. Deels 

is het wijkgericht werken ook gebaseerd op ad hoc activiteiten, waardoor het ook 

gelijkenis vertoont met de activiteiten van de welzijnsorganisatie.  
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In deze paragraaf worden de belangrijkste uitkomsten van de interviews uitgelicht, 

waarbij geen systematische behandeling van alle dimensies van de drie typen 

cohesie is nagestreefd. Deze komen in hoofdstuk 6 aan de orde. 

5.4.1 Wijkgericht werken: Wijkbeheerteam (WBT), wijkwethouder en 
wijkmanager 

Hoewel de voordelen van het wijkgericht werken door veel geïnterviewden worden 

onderschreven, klinkt er tegelijkertijd ook een zekere scepsis door: heeft het 

wijkgericht werken in Amersfoort wel gebracht wat het zou moeten brengen? De 

gemeente lijkt te worstelen met hetzelfde probleem als waar de beleidsmakers in 

Den Haag en Utrecht mee te kampen hebben gekregen: in plaats van een efficiëntere 

werkwijze lijkt er juist een extra tussenlaag te zijn gecreëerd. Kritiek komt er 

bijvoorbeeld van de lokale partij Jouw Amersfoort (zie kader 5.1). 

 

Kader 5.1 Positieve en negatieve evaluaties van het wijkgericht werken 

“De doelstellingen van het wijkbeheer waren voornamelijk gericht op het beheer van de 

openbare ruimte, de fysieke component dus. In latere jaren kwamen de wijkmanagers en het 

wijkgericht werken, maar ondanks de goede bedoelingen bleef het toch meer het beleid van het 

stadhuis dat naar de wijken gebracht moest worden. Over de rol van de WBT’s is ook 

onduidelijkheid, zij zijn ook begonnen vanuit het fysieke wijkbeheer, daarna zijn er verschillen 

ontstaan binnen wijken, waarop ‘het stadhuis’ geen wijkgericht antwoord had. Dit is niet alleen 

de mening van de fractie van Jouw Amersfoort, maar het is de mening van grote groepen 

Amersfoorters, blijkend uit stadspeilingen, WBT’ers, maatschappelijke organisaties en de 

rekenkamercommissie (Rekenkamerrapport Wijkontwikkeling)” (Jouw Amersfoort 2005, p.3). 

 

“In het Amersfoortse beleid is er veel aandacht voor wijkgericht werken. Daarom is er (…) 

aandacht geschonken aan voorzieningen die het wijkgevoel kunnen versterken. Wat het 

wijkcentrum betreft is het merendeel van de Amersfoorters neutraal of heeft er geen mening 

over. Als men wel een mening heeft is die overwegend positief. Zo’n 23 procent van de 

volwassen Amersfoorters bezocht in het afgelopen jaar wel eens een buurthuis of wijkcentrum, 

bijvoorbeeld om er zelf een activiteit bij te wonen of om er een kind op te halen. Succesvol is het 

buurtbudget, dat bij zes van de tien Amersfoorters bekend is. Het wijkwethouderschap is een 

iets minder bekend fenomeen: 42% is hiervan op de hoogte” (Gemeente Amersfoort 2006b, 

p.9).  

 

“Uit cijfers bleek al dat de sociale samenhang in de wijk ver te zoeken is en sinds 2000 nog 

verder achteruit loopt. Slechts één vijfde van de bewoners is het eens met de stelling ‘ik heb 

veel contacten met de mensen die in deze buurt wonen’. Dit is ook terug te zien in het aantal 

bewonersleden in het wijkbeheerteam, de terugkerende gezichten in actieve werkgroepen en de 

lage opkomst bij bewonersbijeenkomsten in de wijk” (Gemeente Amersfoort 2004d, p.13). 

 

Uit bovenstaande citaten blijkt dat het wijkgericht werken in de evaluaties vaak als 

één beleidsstructuur wordt geanalyseerd en bekritiseerd. De voor- en nadelen die in 

deze evaluaties worden genoemd, gaan ongetwijfeld op voor veel van de 

afzonderlijke beleidsstructuren (het wijkbeheerteam, het wijkwethouderschap, het 

wijkmanagement, etc.). Desondanks is het erg belangrijk om het functioneren van 

deze drie beleidsstructuren ook afzonderlijk van elkaar te bekijken. Immers, deze 

kunnen om uiteenlopende redenen van invloed zijn op de verschillende vormen van 

sociale samenhang in Liendert (de horizontale, verticale en institutionele cohesie). 

De kritische beoordeling van het wijkgericht werken hoeft niet altijd te worden 

toegeschreven aan het beleidsproces of aan de kwaliteit van de samenwerking. Er 

kunnen ook andere redenen aan ten grondslag liggen, die te maken hebben met de 

invulling van het in beginsel positief gewaardeerde beleidsinstrument. Bewoners 

kunnen, met andere woorden, zeer tevreden zijn over het wijkgericht werken an sich, 
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maar ontevreden zijn over wat zij daarvan merken in hun eigen buurt. De Gemeente 

Amersfoort (2006b) maakt dit bijvoorbeeld duidelijk in de evaluatie van de 

wijkcentra: “De tevredenheid hoeft (…) niet alleen in verband te worden gebracht 

met de aangeboden activiteiten of de kwaliteit van de ruimte. Mensen kunnen ook 

van mening zijn dat de afstand tot het wijkcentrum te groot is en om die reden 

minder tevreden zijn” (p.49). 

Tot slot verdient de term wijkgericht werken nog een kanttekening, zo legt een 

beleidsadviseur bij de afdeling Wijkontwikkeling uit: “het is eigenlijk geen wijkgericht 

werken, maar gebiedsgericht werken. Dat gebied is in onze beleving de schaal die er 

voor bewoners toe doet. Dat is zelden een wijk. (…) Veel bewoners zijn trots op hun 

wijk, maar meestal is het alleen je straatje. Of misschien moet je juist wel op 

wijkniveau meedenken maar niet op straatniveau, teveel detail. Dus wij zoeken per 

geval, per vraag, per kans, naar een schaal”. Hoewel deze kanttekening terecht lijkt, 

wordt in het vervolg toch de term wijkgericht werken aangehouden, omdat deze in 

vrijwel alle nota’s en beleidsdocumenten terugkomt als een soort paraplu, waaronder 

de verschillende beleidsonderdelen worden geschaard. 

5.4.2 Wijkbeheerteam 
Eén van onderdelen van het wijkgericht werken waar veel kritiek op is (geweest), is 

het wijkbeheerteam. Volgens de voorzitter van de raadscommissie Beheerzaken heeft 

Liendert “een heel actief wijkbeheerteam. (…) Er zitten bijvoorbeeld ook bewoners in 

die ook in andere geledingen zijn vertegenwoordigd, zoals in de SSGA” (Stichting 

Samenwerkende Groepen in de gemeente Amersfoort, de koepel van actie- en 

protestgroepen in Amersfoort). 

Het feit dat het WBT erg actief is kan op zich positief genoemd worden, met name 

vanwege de participatie van bewoners daarin. Er wordt immers vaak geïmpliceerd 

dat het alleen maar goed is wanneer er veel mensen actief betrokken zijn bij hun 

buurt (zie bijvoorbeeld: Gemeente Amersfoort 2004d). In theorie zou een actieve 

houding van een WBT echter ook kunnen betekenen dat een veelheid aan problemen 

een actieve aanpak vereist. Uitspraken van verschillende geïnterviewde professionals 

weerleggen deze hypothese echter. Volgens hen vergt een andere prioriteitswijk, het 

Soesterkwartier, momenteel veel meer inzet dan Liendert. Er is daarom geen reden 

om aan te nemen dat er een relatie bestaat tussen de mate waarin het WBT actief is 

en de veelheid aan problemen in een wijk. 

De eerdergenoemde voorzitter van de Raadscommissie Beheerzaken plaatst enkele 

kanttekeningen bij het functioneren van het WBT in Liendert. Ten eerste is er volgens 

hem de nodige miscommunicatie en ten tweede is er veel verloop, waardoor “niet 

alles altijd even goed loopt”. Op de miscommunicatie op institutioneel niveau zal in 

dit rapport verder niet worden ingegaan, aangezien de bewoners hier doorgaans 

weinig van merken. Hier is in de interviews dan ook niet naar gevraagd. Personele 

wisselingen daarentegen, kunnen van grote invloed zijn op met name de verticale 

cohesie in de wijk (de contacten tussen de bewoners en beleidsmakers), zo bleek uit 

de analyse van de interviews met professionals in Nieuw-Hoograven en Bouwlust 

(Van Marissing et al. 2004). De manier waarop het WBT in Liendert functioneert, 

bevestigt deze eerdere bevinding. 

 

> Personele wisselingen en ‘exit’-gedrag 

Vanuit de bewoners bezien zijn personele wisselingen binnen het WBT niet altijd even 

gunstig. Uit het onderzoek in Nieuw-Hoograven en Bouwlust bleek eerder al hoe 

belangrijk het is dat beleidsmakers en instanties ‘een gezicht hebben’ en naar buiten 

treden (zie Van Marissing 2005, p.67). Teveel of te snelle personele wisselingen 

kunnen ervoor zorgen dat bewoners het spoor bijster raken en hun interesse 

verliezen om te participeren. Tegelijkertijd blijkt uit de berichtgeving in bijvoorbeeld 

de wijkkrant van Liendert-Rustenburg dat het vooral de bewonersleden zijn die snel 
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wisselen (Wijkbeheer Liendert-Rustenburg 2004, p.3). Een belangrijke oorzaak voor 

hun vertrek moet volgens één van de opbouwwerkers worden gezocht in het feit dat 

de communicatie nog niet optimaal verloopt en dat de gezagsverhoudingen soms wat 

scheef zijn. Sommige partijen weten bijvoorbeeld niet goed wat er speelt, waardoor 

beslissingen soms nogal uit de lucht kunnen vallen, zo blijkt uit de volgende 

uitspraak: 

 

“In het wijkbeheerteam komen de problemen uit de wijk samen en daar gaan we het 

met elkaar over hebben. Nu, zeg maar de laatste twee of drie jaar, zeggen ze (de 

gemeente, EvM): ‘nee je moet het op buurtniveau doen, met het algemeen eigen 

belang krijg je niet veel mensen mee, maar als het je eigen buurtje is, dan komt men 

eerder uit de stoel’ en ‘daar heb je meer een mening over’ (…), maar alleen dan niet 

op een manier van ‘daar moeten we het met elkaar over hebben’, van ’goh hoe doen 

we dat?’ Nee dat doen we dan ineens. En anderen krijgen dat in de gaten (…). En ja, 

nu zijn er de nieuwe die dat misschien niet weten, waardoor dat probleem straks 

minder wordt, maar degenen die dat wel wisten en gemerkt hebben die zijn dus 

gefrustreerd weggegaan met de mededeling: ‘wat hebben we hier nog te zoeken?’”. 

 

Een bestuurslid van de moskee begrijpt de kritiek van de SWA, maar weerlegt deze 

wel: “Op het moment dat je in een jaar tijd vier verschillende opbouwwerkers krijgt, 

ja, dan gaat daar ook geen vertrouwen vanuit, dan snap ik ook wel dat die mensen 

daardoor een beetje gepikeerd zijn (…), maar om dan te zeggen ‘nou dan stoppen wij 

ermee’ (…) dan is het denk ik toch niet helemaal begrepen wat de doelstelling van 

zo’n WBT is. (…) Ik snap die frustratie wel en die woede en dat het niet goed 

gecommuniceerd is, maar de SWA (…) is helemaal niet verplicht om het WBT te…, 

nou ja, informeren misschien wel (…), maar om ermee in overleg te treden niet. Dat 

is hun zaak. Als er maar een opbouwwerker geleverd wordt”. 

 

De wisselingen zijn volgens de voorzitter van de Raadscommissie Beheerzaken sterk 

onderhevig aan de ervaringen die bewoners delen: “Met name als er positieve 

ontwikkelingen zijn, die door de bewoners als positief ervaren zijn, kan dat heel goed 

een spin-off hebben, met actieve wijkbeheerteams en dergelijke. Gaat het slecht (er 

is een periode geweest dat het slecht ging met de wijk, dat werd ook breed in de 

krant uitgemeten en dergelijke), dan zie je al gelijk een tekort aan vrijwilligers in 

wijkbeheerteams komen. Dus het gaat twee kanten op”. 

 

De door de verschillende geïnterviewden geuite kritiek naar aanleiding van afhakende 

bewoners lijkt slechts ten dele terecht. Er zijn redenen om de ernst van deze situatie 

enigszins te relativeren. 

Ten eerste hoeft frustratie, resulterend in het afhaken van bewoners, niet altijd een 

afbrokkelende cohesie te betekenen. Bewoners kunnen immers nog steeds een 

gezamenlijke aanpak van problemen nastreven, maar dan buiten het WBT om. 

Wanneer bewoners afhaken hoeven de sociale structuren bovendien niet meteen 

verbroken te zijn: men onderhoudt weinig intensieve contacten, maar weet elkaar te 

vinden als dat nodig mocht zijn. 

Ten derde kunnen er allerlei oorzaken zijn waarom bewoners of andere WBT-leden 

gefrustreerd zijn weggegaan. Het is lang niet altijd te wijten aan de manier waarop 

er wordt samengewerkt. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van persoonlijke 

frustratie (men kan de persoonlijke doelen niet realiseren), van frustratie over de 

mensen waarmee wordt samengewerkt (men kan niet goed opschieten met één 

bepaald persoon), of frustratie over het tempo waarmee verbeteringen kunnen 

worden doorgevoerd (snelle, zichtbare resultaten blijven uit) en zo zijn er nog tal van 

andere redenen te noemen. Over de redenen van afhaken kan op basis van de 
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interviews helaas weinig worden gezegd, temeer omdat de afgehaakte bewoners zelf 

niet geïnterviewd zijn. 

 

> Aanwezigheid van betrokkenen: gewenst of verplicht? 

Ondanks dit ‘exit’-gedrag van een aantal bewonersleden en de snelle wisseling van 

de opbouwwerkers geven beleidsmakers aan dat dit niet al te zeer gedramatiseerd 

moet worden en dat zij soms volgens eigen zeggen ook goede redenen hebben om 

het WBT al dan niet bij te wonen of zelfs definitief te verlaten (zie kader 5.2). 

 

Kader 5.2 Personele wisselingen binnen het WBT 

“In het evaluatietraject hebben we daar heel veel kritiek op gekregen. We hadden toen een vrij 

snelle wisseling van wijkmanagers. (…) Natuurlijk was Pietje heel aardig maar Pietje kon in een 

andere stad ook aan de gang en die heeft daar persoonlijk voor gekozen. Op een gegeven 

moment was zelfs de vraag, nee de eis dat wij alleen nog maar mensen aannamen die zich 

verplichtten om minstens vier jaar te blijven. Vanuit de bewoners was dat. Dan denk ik: ‘ja, zo 

zit het niet in elkaar. Het is jouw baan, als je morgen weg wilt dan ben je weg’. (…) Wijkgericht 

werken gaat over gevoel (…) maar het kan niet zo zijn dat succesvol wijkgericht werken en de 

sociale cohesie in een wijk afhankelijk zijn van een gezicht (beleidsadviseur afdeling 

wijkontwikkeling, gemeente Amersfoort) 

 

“Er wordt nog wel eens geschoven met wijken, maar dat doen we ook bewust (…) om het 

allemaal een beetje leuk te houden. (…) Maar goed, dat geldt voor de SWA net zo hoor en voor 

de gemeente Amersfoort. (…) Kijk, na vier jaar dan heb je zo’n WBT wel gezien en dan is het 

ook leuk om bijvoorbeeld in Soest dat werk te gaan doen” (adviseur leefomgeving en 

wijkbeheer, woningcorporatie Portaal) 

 

De beleidsadviseur van de gemeente geeft aan dat het bij personele wisselingen een 

kwestie is van een goede overdracht aan de opvolger. Volgens haar is daar in de 

eerste 10 jaar van het wijkgericht werken (de periode 1992-2002) “gewoon het een 

en ander misgegaan qua organisatie”, maar dat hoeft niet meteen te betekenen dat 

personele wisselingen noodlottig zijn voor de wijk. 

Een medewerker van een woningcorporatie maakt duidelijk dat deelname aan het 

WBT daarnaast ook met prioriteiten te maken heeft: “WBT’s gaan we ook niet zo 

vaak naartoe hoor. Dat heeft vooral te maken met het feit dat we hier relatief gezien 

heel weinig woningbezit hebben”. Daarnaast zijn lang niet alle onderwerpen 

interessant: “Negen van de tien onderwerpen die in een WBT besproken worden, 

gaan over de openbare voorzieningen (…) of het gaat over gebieden waar we gewoon 

helemaal niet mee bezig zijn. (…) Ik heb negen wijken, dus dat houdt in dat ik negen 

WBT’s heb, dus ik moet m’n tijd ook verdelen. Ik heb het Soesterkwartier ook (…) 

dat is een nogal veeleisende wijk…” Volgens de wijkmanager van Liendert hoeft het 

ook geen probleem te zijn dat sommige partijen hun deelname van het WBT van de 

agenda af laten hangen: “Dat vind ik ook wel een beetje terecht hoor. Voor ons is het 

belangrijk dat we zó’n goede agenda maken dat zij goed kunnen zien of het wel of 

niet belangrijk is dat ze er zijn”.  

Andere geïnterviewden, zoals een medewerker van een andere woningcorporatie, 

vinden het weer wel belangrijk dat de participanten van het WBT zo vaak mogelijk 

aanwezig zijn: “Je houdt elkaar op de hoogte en ik denk dat dat wel echt een 

meerwaarde geeft. Maar je krijgt op een gegeven moment wel, als dat een beetje los 

zand wordt zeg maar, dat als één keer die er niet is…, dat moet je wel sterk in de 

gaten houden, dan gaat de kracht een beetje weg”. 
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> Horizontale cohesie en buurtbinding: positieve geluiden als olievlek 

Uit de gesprekken is gebleken dat het WBT volgens de professionals door haar sterke 

verankering in de wijk en de brede overlegstructuur een behoorlijke invloed op alle 

vormen van cohesie heeft. De invloed van de activiteiten van het WBT op de 

contacten tussen bewoners onderling, de horizontale cohesie, springt het meest in 

het oog. Deze invloed lijkt zich vooral te manifesteren wanneer er positieve 

resultaten worden geboekt. Een opbouwwerker geeft aan dat gemeenschappelijke 

positieve ervaringen invloed kunnen hebben op de beleving van bewoners in de wijk:  

 

“Mensen kunnen heel enthousiast zijn als wél iets lukt (…) dan zijn ze helemaal zó! 

Ambtenaren blij, bewoners blij, allemaal hartstikke blij! Dan loopt iedereen te 

stralen. (…) En dat heeft dan ook weer een uitstraling naar…, nou niet naar de hele 

wijk, maar wel naar anderen die je ontmoet. Je hebt een veel grotere groep om je 

heen. Het hoeven er maar vier of vijf te zijn, maar die olievlek die gaat wel verder,  

waardoor je dat positieve geluid krijgt”. 

 

Dat positieve geluid vindt vooral zijn weg doordat de buurtbinding erdoor wordt 

versterkt. Mensen voelen zich door hun eigen bijdrage betrokken bij wat er in hun 

buurt gebeurt en zijn volgens sommige geïnterviewden zelfs trots op hun buurt. Deze 

relatie is volstrekt logisch te verklaren: bewoners die zich niet voor hun wijk 

interesseren stoppen hun tijd en energie wel ergens anders in en raken dus ook niet 

meer betrokken door de activiteiten van bijvoorbeeld een WBT. De versterking van 

de cohesie beperkt zich daarmee tot die bewoners die toch al enige mate van binding 

met de buurt hadden. Er lijkt geen sprake van een uitstralingseffect naar andere, 

ogenschijnlijk ongeïnteresseerde bewoners. 

 

> Verticale cohesie en sociale contacten: participerende bewoners als tussenpersoon 

Behalve het contact met mede WBT-ers hebben de bewonersleden ook hun contacten 

in de wijk. Zij vervullen daarmee in theorie een belangrijke rol als tussenpersoon, 

doordat zij zowel contacten hebben met professionals als met bewoners. Veel 

individuele bewoners verkrijgen hun nieuws over plannen en projecten in Liendert 

niet direct via het WBT of het wijkgebouw, maar via contactpersonen, zo mag althans 

worden verondersteld. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd op te gaan. De 

woordvoerder van de moskee, één van de WBT-leden, legt uit: “kijk we zijn geen 

buurtcafé! (…) Het is echt een gebedsruimte voor ons. We zullen thema-avonden en 

gespreksavonden hebben, daar is de buurt ook bij aanwezig, maar we zijn geen 

wijkwinkel of iets dergelijks”. Desondanks draagt het WBT volgens verschillende 

geïnterviewde professionals via de individuele bewonersleden wel degelijk bij aan het 

verder verspreiden van informatie enerzijds en signaleren van problemen anderzijds. 

 

> Frustratie en exit-gedrag: collectief falen of persoonlijk onbegrip? 

Het feit dat een aantal bewoners, deels uit frustratie, het WBT heeft verlaten, zou 

kunnen duiden op een niet al te beste relatie tussen hen en de professionele 

participanten of op een moeizame samenwerking, maar het zou evengoed kunnen 

betekenen dat de participerende bewoners het heel goed konden vinden met de 

professionals, maar dat zij verkeerde verwachtingen van het WBT hebben gehad, 

waardoor het niet aan hun wensen voldeed. De woordvoerder van de moskee 

verklaart:  

 

“Het WBT is van de bewoners en voor de bewoners. (…) Een heleboel leden denken 

dat het van de gemeente is of van professionals die het dan voor hen moeten 

regelen, maar dat is niet waar. (…) Zij, de bewoners, moeten er wat van maken. (…) 

Als je hier achterover gaat zitten leunen en wacht tot anderen wat voor je doen dan 

zal er nooit iets gebeuren. (…) Kijk, je mag verwachten van de professionals dat ze 
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soms misschien een aanzet geven, maar het moet daadwerkelijk wel van de 

bewoners af komen. En wat ik heb gemerkt het afgelopen jaar is dat dát wel moet 

groeien (…) anders gaan mensen pessimistisch worden: ‘dit wordt niet geregeld en 

dat niet’. Nee: ‘wij moeten dat regelen en die andere partijen zijn er om ons daarbij 

te ondersteunen’. (…) Ik heb het idee dat niet iedereen dat altijd even helder heeft”. 

Het is daarom opmerkelijk dat het WBT voor minstens de helft plus één uit 

professionals moet bestaan. Bewoners zullen dus nooit de meerderheid vormen. 

 

De beide medewerkers van de SWA nuanceren deze uitspraak enigszins door aan te 

geven dat de frustratie mede is ingegeven door een andere benadering van de 

gemeente. Daar waar het WBT voorheen als adviserend orgaan al van tevoren bij de 

plannen en besluitvorming werd betrokken, worden ze tegenwoordig pas laat in het 

proces over de stand van zaken geïnformeerd: 

 

Er “zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd en ook de hele functie en de rol van het 

Wijkbeheerteam is (…) veranderd afgelopen twee, tweeënhalf jaar. (…) En ook de rol 

van de wijkmanager en de invloed van partners zoals woningcorporaties en het 

opbouwwerk. En eigenlijk heeft dat zoveel frustratie opgeleverd. Bewoners voelden 

zich niet meer serieus genomen door de gemeente. Want zij werden eigenlijk steeds 

minder op de hoogte gebracht van wat er speelde in de wijk, daar werden ze dan 

meer achteraf over geïnformeerd, terwijl ze eigenlijk vooraf geïnformeerd moeten 

worden en dat ze dan vragen van: ‘nou hoe denkt u erover?’ (…) en dat werd steeds 

minder (…). De gemeente had ze niet meer nodig. En dan uiteindelijk kwam het 

puntje bij paaltje en dan had gemeente voor de vorm, voor de buitenkant, ze wel 

nodig en dat stoorde gewoon heel veel mensen, die bewoners met name.” 

 

Het WBT werd volgens de opbouwwerkers dus vooral nog geïnformeerd ter 

legitimatie van het beleid. Het exit-gedrag van bewonersleden, dat mede is 

ingegeven door de maxinale zittingsduur van zes jaar, heeft dus niet zozeer te 

maken met het proces van samenwerken of met personele problemen, maar is vooral 

te wijten aan het gebrek aan effect dat met dit adviserende orgaan kan worden 

bereikt.  

5.4.3 Wijkwethouderschap 
In kader 5.1 werd al kort aangegeven dat het wijkwethouderschap een “iets minder 

bekend fenomeen” is (Gemeente Amersfoort 2006b, p.9). Volgens de stadspeiling is 

drie jaar na de invoering zo’n 42 procent van de Amersfoorters op de hoogte van het 

wijkwethouderschap. Van deze groep kan slechts zeventien procent deze wethouder 

bij naam noemen (Gemeente Amersfoort 2005d). In totaal weet dus ongeveer zeven 

procent van de bewoners (iets minder dan 10.000 mensen) wie hun wijkwethouder 

is. De cijfers voor Liendert laten een zelfde beeld zien: volgens een medewerker van 

de afdeling Onderzoek en Statistiek weet 40 procent van de bewoners van het 

bestaan van de wijkwethouder, waarvan 1 op de 5 ook de naam van de wethouder 

kan noemen. Van de 40 procent heeft 31 procent wel eens iets gemerkt van de 

wijkwethouder, 48 procent heeft dat niet en 21 procent weet het niet. De cijfers zijn 

gebaseerd op 160 ingevulde enquêtes, hetgeen volgens de medewerker een lage 

betrouwbaarheid geeft, ondanks dat ze gewogen zijn. Ze geven echter wel een goede 

indicatie van de verschillen tussen Liendert en de gemeente als geheel. 

De lokale Amerfsoortse partij, Jouw Amersfoort, merkt daarom op: “Ondanks de 

goede bedoelingen bleef het toch meer het beleid van het stadhuis dat naar de 

wijken gebracht moest worden” (Jouw Amersfoort 2005, p.3). Verschillende 

geïnterviewden geven aan dat het belangrijk is dat de wijkwethouder af en toe 

zijn/haar gezicht laat zien in de wijk. 
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> Contact tussen de wijkwethouder en bewoners 

Er doen zich tal van gelegenheden voor, waarbij zowel bewoners als professionals 

met de wijkwethouder in contact komen. Een goed voorbeeld is de feestelijke 

onthulling van de vernieuwde Viking bij de entree van de wijk (Utrechts Nieuwsblad 

2004). Bij dit voorbeeld is er een positieve aanleiding om de wethouder uit te 

nodigen. Het komt ook wel eens voor dat er een negatieve aanleiding is, zoals een 

opbouwwerker aangeeft (zie kader 5.3):  

 

Kader 5.3 Negatieve aanleidingen voor positieve contacten met de wethouder 

“Dat hebben we gemerkt toen we met De Horsten (…) begonnen. Daar was dus een droge 

stinksloot en daar wilden de bewoners graag water in hebben. En toen zou die wijkwethouder 

een rondje komen maken door de wijk. En toen zeiden ze van ‘nou het stonk zo’ en ‘dit en dat’ 

en toen zei ik ‘als je dat gewoon als melding doet dan zal er zo één twee drie niets gebeuren 

(…). Dus toen kwam die wijkwethouder en toen heb ik de bewoners gebeld en gezegd, ‘nou dit is 

misschien een leuk moment om er aandacht aan te besteden. Ik zei: ‘vooral niet zeuren, want ze 

(de wijkwethouders, EvM) gaan overal langs en er wordt overal gezeurd’ (…). Toen hebben we 

een heel actieplan bedacht hoe ze dat het beste konden doen. Nou, toen hebben ze allemaal 

emmers water gepakt en gevraagd of de sloot dan op die manier gevuld moest worden en die 

wethouders moesten die sloot met emmers water vullen. En toen zeiden de bewoners: ‘is dat 

nou de manier…?’ En toen hebben ze hebben ze die pomp gekregen en zat er weer water in. Dat 

heeft bij mensen dus heel goed gedaan, van: ‘zo dat hebben wé toch maar eens even bereikt’. 

Want dan heeft ineens iedereen het gedaan, terwijl ze geen fluit gedaan hebben” 

 

> Contact tussen de wijkwethouder en de professionals in de wijk 

De voorzitter van een van de huurdersverenigingen maakt duidelijk dat er wel een 

soort barrière is, voordat het contact met een wethouder wordt gezocht: “Ja hier heb 

je zo’n ambtelijk overleg vooraf en uit dat ambtelijk overleg wordt dan bekeken van 

‘wat is zinnig genoeg om daar de wethouder voor uit zijn bed te halen?’ zullen we 

maar zeggen… En dan ga je met de wethouder aan tafel zitten. Op het niveau van de 

gemeente worden we door de gemeente uitgenodigd”. Ook het formele contact van 

het opbouwwerk met de wethouder kent een lage frequentie. Eén van de 

opbouwwerkers vertelt: “De wethouder heeft één of twee keer per jaar met ons een 

overleg om te horen hoe het er allemaal mee gaat”. 

 

De wijkwethouder zelf omschrijft het wijkwethouderschap als volgt (Gemeente 

Amersfoort 2004f): “Ik voel me de ambassadeur van mijn wijken en wordt steeds 

opnieuw verrast door de grote betrokkenheid en inzet van de bewoners en 

instellingen. Alles wat ik in de wijken zie, neem ik mee in mijn dagelijkse 

werkzaamheden”.  

 

> Wijkwethouderschap leidt tot meer bekendheid van gemeentelijke activiteiten in 

de buurt 

Op welke manier draagt het wijkwethouderschap bij aan het versterken van de 

sociale banden tussen de bewoners? Door voor elke wijk een eigen wethouder aan te 

stellen lijkt het wijkgericht werken meer bekendheid bij de bewoners te krijgen. 

Behalve de gelegenheden waarbij de wethouder zelf aanwezig is in de wijk, zijn er 

ook tal van nieuwsberichten in wijkkrantjes en nieuwsbrieven, waar de wethouder in 

wordt genoemd. Deze functie beïnvloedt daarmee met name de tevredenheid van 

bewoners over het gemeentebestuur. Dit heeft doorgaans een positief effect op de 

gevoelens van buurtbinding en betrokkenheid, zo blijkt uit de literatuur.  

Echter, omdat de wijkwethouders in Amersfoort en ook in Liendert nog maar weinig 

bekendheid genieten, is het effect nog minimaal. Tegelijkertijd kan een bemoeienis 

met een sterk publieke ontwikkeling als een tehuis voor daklozen of een nieuwe 
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parkeergarage er evengoed voor zorgen dat een wijkwethouder in één keer naam 

heeft gemaakt, of dat nu positief of negatief is. 

De invloed op sociale contacten in de wijk en de gemeenschappelijke waarden en 

normen van de bewoners is te verwaarlozen. Dat komt omdat de wethouder op het 

stadhuis is gestationeerd, daar waar het WBT en de wijkmanagers meer in de wijk 

zelf opereren. 

5.4.4 Wijkmanagement 
In kader 5.1 werd kritiek geuit op het functioneren van de wijkmanager door Jouw 

Amersfoort. De bedoelingen zouden volgens deze lokale partij goed zijn, maar de 

uitwerking veel minder. Ook de geïnterviewde opbouwwerkers uit Liendert hebben 

een negatieve opinie over de wijkmanager, in het bijzonder over de wijkmanager in 

Liendert en wijten dat aan de ontwikkelingen die de laatste jaren hebben 

plaatsgevonden (zie kader 5.4):  

 

Kader 5.4 Uitlatingen over de wijkmanager in Liendert 

“Er is ook in het wijkmanagement een heleboel veranderd. De eerste wijkmanagers (…) zijn naar 

mijn idee aangesteld als intermediair tussen de gemeente en de burgers, omdat er erg veel 

gemopperd werd en ze die lijnen dus korter wilden. En het was dan duidelijk: wat in de wijk 

besloten kan worden moet ook in de wijk besloten worden. En toen de huidige wijkmanager 

kwam (…) zei ze dat zij met name was om fondsen te werven, projecten te stroomlijnen, intern 

bij het stadhuis van alles… (…) om eigelijk meer intermediair te zijn op het stadhuis dan tussen 

de burger en bestuur. Ja, bij die vorig wijkmanagers kon je het met elkaar niet eens zijn, maar 

je had wel het ‘wij’-gevoel, dat straalden ze ook uit en daar streefden ze ook naar. (…) Het ‘wij’-

gevoel dat zou ze wel heel graag willen, maar ze heeft niet in de gaten dat ze dat niet bereikt 

omdat de opstelling, (…) volstrekt anders is dan in het verleden. Alleen zij weet niet anders, 

want zij is zo binnengehaald, dus zij kent het andere ook niet, voelt dat ook zo niet. Maar die 

bewoners dus wel want die hebben dat verschil gemerkt” 

(opbouwwerkers Stichting Welzijn Amersfoort, Liendert-Rustenburg) 

 

De voorzitter van de bewonersvereniging Hestia nuanceert deze uitspraken en geeft 

aan de wijkmanager voor zijn/haar contact met professionals ook afhankelijk is van 

de organisatie capaciteit van een organisatie of vereniging: “Het zou goed zijn als we 

wat intensiever contact hadden met de wijkmanager, dat we wat vaker bij wijze van 

spreken met elkaar om de tafel zouden kunnen zitten of elkaar wat makkelijker 

konden vinden, maar dat komt ook door gebrek aan tijd en door gebrek aan 

bestuursleden”.  

 

> Wijkmanagement versterkt de institutionele cohesie nauwelijks 

Wanneer de kritiek enerzijds en het besef van het eigen onvermogen van sommige 

organisaties anderzijds tegen elkaar worden afgezet, kan niet worden ontkomen aan 

de indruk dat het wijkmanagement nog steeds niet optimaal functioneert. De 

wijkmanager zelf is nog zoekende naar de beste invulling van zijn/haar functie en de 

andere professionals in de wijk moeten nog wennen aan het idee dat er een nieuwe 

bestuurslaag bij is gekomen, waarmee zij al dan niet regelmatig in contact kunnen 

treden. De ene organisatie heeft hoge verwachtingen van deze wijkmanager, terwijl 

de ander juist tijd en middelen moet vrijmaken om met de wijkmanager in contact te 

kunnen treden. 

Er is dus een effect van het wijkmanagement op de institutionele cohesie in Liendert. 

Dit effect kan niet bepaald positief genoemd worden. Binnen de SWA is er zelfs enige 

wantrouwen ontstaan en ook de Bewonersvereniging Hestia heeft moeite om de 

nieuwe speler in haar vaste activiteitenpatroon op te nemen. In plaats van een 

nuttige toevoeging aan het WBT lijkt de wijkmanager in Liendert op institutioneel 

niveau dus vooral een blok aan het been. 
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> Invloed van het wijkmanagement op de horizontale cohesie betreft vooral 

bedoelde effecten 

De interviews wekken de verwachting dat het wijkmanagement vooral directe 

effecten zal hebben op de sociale cohesie. Het proces dat aan de werkzaamheden 

vooraf gaat, bijvoorbeeld de manier waarop de aansturing vanuit het stadhuis 

plaatsvindt of de resultaten waarop de wijkmanager wordt afgerekend, zal de 

bewoners waarschijnlijk geheel ontgaan. In het najaar van 2006 is het tweede deel 

van het onderzoek van start gegaan, dat bestaat uit het enquêteren van de bewoners 

van de drie onderzoekswijken, waaronder Liendert. De uitkomsten van deze 

vragenlijst zullen meer duidelijkheid moeten verschaffen over de (onbedoelde) 

invloed van het wijkmanagement op de verschillende elementen van cohesie tussen 

bewoners (waarden en normen, buurtbinding en sociale contacten). 

5.4.5 Woonservicegebied 
De realisatie van het woonservicegebied en het proces van samenwerking tussen 

allerlei instanties is een goed voorbeeld van een top-down aanpak, waarbij de 

bewoners pas in een later stadium in beeld zijn gekomen. Uit de interviews is 

gebleken dat de samenwerking tussen gemeente, private partijen en bewoners effect 

heeft gehad op alledrie de vormen van cohesie, met name op de verticale cohesie. 

 

> Effecten van het proces op de binding tussen bewoners en professionals 

De bewoners zijn niet vanaf het begin, maar pas in een later stadium van het proces 

en gefaseerd benaderd om mee te denken over de invulling van het plan. In eerste 

instantie zijn de bewoners en de directe omwonenden van de Molendijkflat bij de 

plannen betrokken en na de uitwerking van de zeven deelprojecten is de 

bewonersparticipatie in een breder kader getrokken, waarbij vooral “de vaste kaders” 

zijn benaderd, “zoals het WBT en de vaste servicepersonen”.  

Het betrekken van de bewoners van de flat kostte de professionele partijen de nodige 

moeite, want, zo stelt de contactpersoon van de gemeente “de senioren in de wijk 

(…) zijn nu de remmers geworden (…) ze blijven heel erg hangen in hoe het vroeger 

was”. Dit heeft zijn weerslag gehad op het instellen van een zorgpost en enkele 

andere functies in de Molendijkflat in het kader van het woonservicegebied (zie kader 

5.3).  

 

Kader 5.3 Weerstand bij de realisatie van het Woonservicegebied 

“Eén van de grootste knelpunten die hier we tegenkomen is dat er een bewonerscommissie zit 

met een voorzitter en één of twee anderen ernaast die bepalen wat er gebeurt. En die zijn niet 

erg voor vernieuwingen om het even voorzichtig uit te drukken”. 

 

“Met deze bewonerscommissie is dat gewoon heel lastig. De mevrouw die er nu voorzitter is, die 

is tegelijkertijd ook in het bestuur van de Vereniging Huurdersbelangen voor heel Amersfoort. 

(…) Het is een lastig iemand om mee te onderhandelen”. 

 

“Er is dus heel weinig mogelijk. Elke keer als jij iets oppert dan zijn zij (de bewonerscommissie, 

EvM) tegen. (…) Hier was een supermarkt en die was gewoon te klein en toen moest hij weg. 

Bewoners hebben altijd steen en been geklaagd dat de winkel weg moest. Ze wilden zelf een 

winkel in de flat openen. Toen hebben wij gezegd ‘nou dat mag wel, maar we vinden het 

eigenlijk wel heel jammer voor de hele buurt’. Maar goed zij willen die winkel wel zelf bemensen 

en dat gaan ze natuurlijk niet voor de hele buurt doen, ze willen die winkel alleen voor zichzelf”.  
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“De zorgpost hebben ze heel lang tegen proberen te houden, want ze wilden dat het geen 

verzorgingshuis zou worden. Nu zijn ze ontzettend blij met die zorgpost, maar ‘het moet niet 

voor de buurt worden’. (…) Wij (de stuurgroep, EvM) willen het (…) gewoon een wat meer 

zorgverstrekkend-achtig karakter geven voor de hele buurt”. 

 

“En dan heb je nog de toelating van de mensen uit die wijk die in die ontmoetingsruimte een kop 

koffie zouden willen komen drinken. Kan ook niet, want zij (de bewoners, EvM) betalen daar 

huur voor. (…) Zij beschouwen het als hun eigendom: ‘het is onze flat, onze gemeenschappelijke 

ruimte’”. 

(contactpersoon gemeente Amersfoort en wijkmanager Liendert) 

 

Uit bovenstaande uitspraken blijkt dat het Woonservicegebied niet zonder slag of 

stoot is gerealiseerd. De contacten tussen de beleidsmakers en de bewoners die deel 

uitmaken van de resistente bewonerscommissie van de Molendijkflat zijn er zogezegd 

niet op vooruit gegaan, maar daartegenover staat wel een grotere tevredenheid 

onder veel andere bewoners. En dat heeft volgens de medewerker van het betrokken 

adviesbureau ook zijn weerslag op de gevoelens van betrokkenheid en daarmee ook 

op de cohesie: “het project had direct een aantal resultaten: (…) bewoners zagen dat 

er wel degelijk iets gerealiseerd kon worden in de wijk”, hetgeen hen volgens de 

geïnterviewde zou kunnen inspireren om meer in en voor hun wijk te gaan doen. 

Bewoners kunnen de opgedane contacten met professionals aanwenden bij andere 

situaties, nu zij weten welk gezicht er bij welke organisatie hoort en wie zij moeten 

benaderen met een specifieke vraag of wens. De lijnen tussen deze bewoners en de 

professionals zijn met andere woorden korter geworden door de samenwerking die 

tot stand is gekomen bij de realisatie van het Woonservicegebied. 

 

> Hechte samenhang van een klein groepje bewoners 

De bewonerscommissie in de Molendijkflat bestaat dus uit een heel hechte groep 

bewoners. De binding tussen deze bewoners is versterkt doordat zij allen dezelfde 

‘bedreiging’ hebben ervaren, namelijk het idee om hun flat open te stellen voor 

andere buurtbewoners.  

Over de structurele aard van de samenhang tussen de bewoners die elkaar hebben 

ontmoet bij bijeenkomsten in het kader van het woonservicegebied, kan moeilijk 

uitspraak worden gedaan. Het project is immers nog niet afgerond. Zullen deze 

contacten bijvoorbeeld een meer structureel karakter zullen krijgen of zijn ze alleen 

aan dit project gerelateerd? Vermoedelijk zijn er nieuwe contacten gelegd, die onder 

de oppervlakte zullen blijven bestaan: wanneer de bewoners elkaar nodig hebben 

zullen ze elkaar ook in de toekomst makkelijker opzoeken.  

Omdat de de groep participanten veelal uit 65-plussers bestaat, is het bovendien 

waarschijnlijk dat veel bewoners door hun leeftijd niet of minder in staat zijn om ook 

in de toekomst nog te participeren. Beide ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat er 

in het sociale netwerk rond het Woonservicegebied het nodige verloop zal optreden. 

 

> Samenhang tussen de professionals: men heeft elkaar nou eenmaal nodig 

De institutionele cohesie heeft een sterk zakelijk karakter. De diverse partijen 

hebben elkaar opgezocht om samen tot uitvoering van het plan te kunnen komen, 

maar van een hechte band lijkt hier geen sprake. De interviewresultaten gaven geen 

aanleiding om van gelijkgerichte opvattingen of een sterke binding met Liendert te 

spreken. Enige mate van sociale interactie tussen de partijen kan wel worden 

opgemerkt: de betrokken partijen kenden elkaar namelijk al van diverse andere 

samenwerkingspartijen, hetgeen “een lage drempel” is “om weer iets samen te gaan 

doen”, aldus een medewerker van het adviesbureau dat zich in de beginfase met dit 

project heeft beziggehouden. De gemeentelijk contactpersoon stelt bijvoorbeeld: “Je 

ziet dat iemand die al jaren in zo’n wijk een meldpunt (het loket van de 
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welzijnsorganisatie waar bewoners met hun vragen en opmerkingen aankloppen, 

EvM) runt bijna een archief van de wijk is. Zij weet bijna op straatniveau wat er 

speelt”.  

Dergelijke kennis van de wijk en van elkaars activiteiten kan een meerwaarde 

hebben bij het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden, “maar”, zo stelt een 

medewerker van het adviesbureau dat zich in de beginfase met het 

Woonservicegebied heeft beziggehouden, “de communicatie en overlegverbanden 

waren niet altijd optimaal”. Volgens de wijkmanager betekende dit echter niet dat het 

moeilijk was om de relevante partijen om de tafel te krijgen: “iedereen die wilde 

gewoon meedoen. Ze waren allemaal erg blij dat wij het initiatief namen en dat we 

met elkaar aan de slag gingen. En dat is nog steeds zo”. Wel waren er de nodige 

personele wisselingen: “De stuurgroep is intussen qua personen ook al aardig 

veranderd”, aldus de contactpersoon. Daarom is het volgens de wijkmanager 

“belangrijk dat die bestuurders er ook voor moeten zorgen dat de medewerkers er 

ook enthousiast voor zijn. (…) Dat moet je wel organiseren anders dan gaat het niet 

echt goed”.  

Uit datzelfde interview blijkt dat sommige potentiële participanten twijfelden over het 

wel of niet participeren: “Bij die partijen zit altijd wel iemand een beetje te 

zwemmen, zo van ‘wil ik er wel bij, wil ik er niet bij’. (…) Er wonen in de wijk 

bijvoorbeeld nauwelijks gehandicapten, behalve dan misschien een jongere bij zijn 

ouders ofzo, maar voor de rest zijn er geen verzorgende projecten. Maar de 

Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (de koepelorganisatie van 

gehandicaptenorganisaties) wil wel graag aangehaakt zijn.” Gaandeweg (één van de 

geïnterviewden noemt dit de ‘implementatiefase’) zijn er nog enkele partijen op 

projectafhankelijke basis bijgekomen (zie paragraaf 4.4.2), maar afvallers waren er 

niet: “Gedurende de periode dat wij betrokken waren, waren er geen afvallers. Wel 

waren er partijen die door interne strubbelingen soms wat minder intensief konden 

deelnemen” (namelijk de woningcorporaties De Alliantie en Portaal, die ten tijde van 

het project met fusies en interne reorganisaties te maken hadden), “maar”, zo 

concludeert de medewerker van het adviesbureau “iedereen bleef betrokken”. 

 

> Woonservicegebied heeft vooral bedoelde effecten op de horizontale cohesie 

Het verbeteren van de sociale contacten tussen de bewoners (de horizontale cohesie) 

is één van de doelstellingen van het project Woonservicegebied (zie paragraaf 4.4.2). 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hulpbehoevenden en niet-

hulpbehoevenden: de gemeente is van mening dat de service “alle bewoners van de 

wijk ten goede moet komen, dus niet alleen ouderen, maar ook jonge moeders met 

kinderen, werkenden, tweeverdieners…”, aldus een contactpersoon van de gemeente. 

Deze doelstelling betreft vooral de directe effecten van het beleid zelf en niet de 

implicaties van het proces. 

5.4.6 Gerichte projecten: leefregels en buurtbudgetten 
Tot slot worden nog kort twee projecten genoemd, die vooral hun directe weerslag 

hebben op de sociale cohesie. Het beleidsproces, daarentegen, heeft minder invloed 

op de banden tussen bewoners dan bijvoorbeeld het Woonservicegebied of het 

functioneren van de wijkmanager en -wethouder. 

 

> “Mijn Horst, mijn huis” beïnvloedt de sociale cohesie tussen bewoners doelbewust 

Het enige programma in Liendert dat direct gericht is op het versterken van de 

sociale cohesie is het project ‘Samen wonen in De Horsten: Mijn Horst, mijn huis’. 

Het heeft tot doel om de bewoners van de hoogbouwflats meer met elkaar in contact 

te brengen en hen bewust te maken van hun (on)gewenste gedrag jegens 

medebewoners.  
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Dit ongewenste gedrag bestaat bijvoorbeeld uit het stelen van de post van andere 

flatbewoners (zie figuur 5.1), maar ook uit het verkeerd aanbieden van huisvuil, het 

vervuilen van de entree van de flat, et cetera. De leefregels die uit dit project zijn 

voortgekomen zijn in het vorige hoofdstuk aan de orde gekomen. 

 

 
  

De leefregels hebben een onmiskenbare, bedoelde invloed op de horizontale cohesie 

op flatniveau: de interviewende kinderen en de geïnterviewde ouderen hebben in elk 

geval met elkaar en met elkaars gewoonten kennis gemaakt. Echter, versterking van 

de cohesie ten gevolge van het beleidsproces (de samenwerking tussen de 

verschillende betrokken partijen, de manier waarop de communicatie is verzorgd, 

e.d.) was geen vooropgesteld doel. Tot aan het moment van uitvoering was het 

beleidsproces bovendien relatief kort: na een eerste idee werd al vrij snel tot 

uitvoering overgegaan. Het voorspoedige verloop is vooral te danken aan het kleine 

aantal betrokken partijen (gemeente, woningcorporatie, flatbewoners) en de relatief 

eenvoudige ingreep die moest worden gedaan. 

  

> Parels in de wijk: buurtbudget 

“Buurtbudgetten leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk”, zo luidt 

de kop van een nieuwsbericht op de website van de Gemeente Amersfoort (2005c). 

Deze budgetten zijn bedoeld om relatief eenvoudige ingrepen te realiseren, zowel 

fysiek als sociaal. De Wijkbeheerteams spelen daarbij een actieve rol “door de vraag 

uit de wijk ‘op te halen’ en ideeën te helpen realiseren”. Net als bij het project rond 

de leefregels in De Horsten, is ook bij de buurtbudgetten sprake van een relatief 

eenvoudig proces, met weinig betrokken partijen en een grote mate van 

overzichtelijkheid.  

Een duidelijk verschil is dat bewoners om dit budget te verkrijgen zelf bij de 

gemeente moeten aankloppen met een voorstel, hetgeen bevorderlijk is voor de 

verticale cohesie in de buurt. Het is één van de manieren om de lijnen tussen de 

burger en de bestuurder korter te maken. Uit eerdere interviews met professionals is 

gebleken dat zij denken dat bewoners zich sterker met hun wijk verbonden zullen 

voelen, naarmate ze meer professionals (persoonlijk) kennen en ook op hen af 

durven te stappen wanneer zij een vraag of suggestie hebben over de wijk (zie Van 

Marissing et al. 2004).  

In Liendert is het buurtbudget onder andere aangewend om de Viking aan bij de 

entree van de wijk op te knappen. Bewoners zijn zich in de loop der jaren aan dit 

kunstwerk gaan hechten en hebben het buurtbudget aangegrepen om de Viking op te 

knappen en te verlichten (Gemeente Amersfoort 2004c; Utrechts Nieuwsblad 2004). 

Op een flat aan de Wielewaalstraat (de straat die uitkijkt op ‘De Viking’) is een 

Figuur 5.1 Door bewoners zelf 

aangebrachte ‘regels’ in de 

Ardendshorst (Foto’s: Erik van 

Marissing, 2006). 
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kunstwerk opgehangen dat over deze viking verhaalt. Voor de bewoners die bij dit 

idee betrokken zijn geweest of die de feestelijke opening hebben bijgewoond (zie 

4.4.2) betekent een dergelijke kleine ingreep heel veel: ze zien dat de gemeente 

daadwerkelijk naar hen luistert en actie onderneemt, terwijl tegelijkertijd een plek 

waar zijn zich mee verbonden voelen of zelfs trots op zijn, hun binding met (een deel 

van) de buurt versterkt. 

 

 

5.5 Projectmatige en andere niet-gemeentelijke 
beleidsprocessen in Liendert 

De verschillende gemeentelijke beleidsprocessen hebben een zeer uiteenlopend effect 

op de cohesie in Liendert. Het ene proces heeft een behoorlijke invloed, terwijl het 

andere slechts een geringe rol van betekenis speelt. Geldt dat ook voor de 

verschillende projecten die niet van de gemeente uitgaan? 

In het voorgaande hoofdstuk werd al aandacht besteed aan verschillende projecten 

die in Liendert zijn of worden uitgevoerd. Daar waar in het rapport over Nieuw-

Hoograven en Bouwlust al werd geconstateerd dat een projectmatige aanpak vaak 

een goede manier is om bewoners te betrekken bij het oplossen van de problemen 

die in hun wijk spelen (Van Marissing et al. 2004), blijkt dit ook in Liendert het geval. 

Het voorbeeld over de bouw van de El Fath moskee illustreert de gang van zaken 

rond een plan dat veel heeft losgemaakt bij de bewoners van de wijk. Vervolgens 

wordt aandacht besteed aan de manier waarop de bewoners van Liendert zijn 

betrokken bij het beleid van de verschillende woningcorporaties die in de wijk bezit 

hebben. 

5.5.1 El Fath Moskee 
Gesprekken met onder andere het bestuur van de moskee, de gemeentelijk 

projectleider, de welzijnsstichting en de wijkmanager maken duidelijk dat de komst 

van de moskee naar Liendert onmiskenbaar van invloed is op de sociale netwerken in 

de wijk (zie kader 5.2). De discussies die naar aanleiding van het plan zijn 

losgebarsten hebben er niet alleen voor gezorgd dat bewoners met elkaar in contact 

zijn gekomen, maar hebben ook geresulteerd in een aantal nieuwe ingangen voor 

bewoners die de gemeente of corporatie tot dan toe moeilijk wisten te bereiken. Op 

de lange termijn voorzien veel geïnterviewden bovendien een meerwaarde voor de 

institutionele cohesie, doordat het moskeebestuur ook zitting heeft genomen in het 

WBT. 

 

Figuur 5.2 Een kunstwerk over de 

Viking op een portiekflat aan de 

Wielewaalstraat (Foto’s: Erik van 

Marissing, 2006). 
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Kader 5.2 Beleidsmakers over de komst van de moskee 

“Wat je ziet, ook in de flats hier -en dat komt ook door de komst van de moskee, dat is gewoon 

zo- heel veel Nederlanders gaan daar niet meer op inschrijven omdat ze gewoon weten dat daar 

een moskee komt en er gewoon al vanuit gaan dat mensen die woningen gaan kopen. Wel 

Nederlanders, maar van allochtone afkomst” 

(medewerker De Alliantie) 

 

“Zo’n moskee die komt, daar voelen heel veel mensen zich bij betrokken. Met name omdat ze 

het niet willen waarschijnlijk. En omdat ze bang zijn voor overlast of voor allerlei andere dingen. 

En dan komt er dus actie wordt er een aparte avond belegd (omdat er ook veel dingen over 

leefbaarheid er in betrokken worden). En het kan zijn dat mensen (…) zich daardoor in één keer 

betrokken gaan voelen. Terwijl de aanleiding iets was waar ze eigenlijk niks mee hebben of dat 

er al tig andere dingen in de wijk ooit gespeeld hebben waar ze nooit hun gezicht hebben laten 

zien” 

(adviseur Volkshuisvesting, Gemeente Amersfoort) 

 

“In zo’n moskeetraject zie je hoe verschillend mensen daarover kunnen denken. Je kunt het 

niets vinden, maar wel zoiets hebben van ‘nou we komen hier uit’ of je kan het gewoon niets 

vinden en (…) vindt het niet kunnen en ‘zie je wel ze luisteren niet’. (…) En als het lukt om die 

mensen op de één of andere manier met elkaar in gesprek te krijgen (…) dan hebben de 

bewoners het idee dat ze met elkaar voor één besluit staan” 

(Beleidsadviseur Afdeling Wijkontwikkeling, Gemeente Amersfoort) 

 

> Een moskee in Liendert: voor- en tegenstanders ontmoeten elkaar 

Een overduidelijk gevolg van het lanceren van de plannen is dat bewoners uit hun 

huizen zijn gekomen, of zij nu voor- of tegenstander van het plan waren. Voor een 

groot deel is dit de verdienste van de gemeente en het moskeebestuur, dat heel 

bewust heeft ingezet op het uitnodigen van voorstanders, om een negatieve 

toonzetting te voorkomen. Deze ‘manipulatieve’ manier van werken, waarbij zowel de 

manier waarop bewoners bij het proces werden betrokken, als de fase van het proces 

waarin dit werd gedaan, heel zorgvuldig werden bepaald, heeft de nodige voeten in 

de aarde gehad. De gemeentelijk projectleider verklaart: “Op basis van het financieel 

plan heeft het college gezegd ‘we zien nu een basis om officieel naar buiten te treden 

en mede te delen dat wij het idee hebben om hier een moskee te bouwen’ (…) En 

toen is er een communietraject afgesproken waarbij we (…) de plannen wilden 

voorleggen aan de wijk. (…) Dat is gestart met een informatieavond. Daar waren 

mensen boos over, dat het een informatieavond werd, omdat men een 

inspraakavond verwachtte. Terwijl wij tegen de mensen zeiden van: ‘nee, we willen 

eerst informatie geven over: wat is Islam? Wat betekent een moskee voor de Islam? 

Wat betekent een moskee in Amersfoort? Wat kan die voor de wijk betekenen?’ En 

we wilden ook een moskeebestuur voorstellen aan de wijk. (…) Het was een hele 

leuke avond. Zo’n 300 man in de zaal”. 

 

> Het moskeebestuur neemt zitting in het WBT: een nieuwe ingang voor bewoners 

Ook de relaties tussen de bestuurders in de wijk zijn beïnvloed door de komst van de 

moskee: vanaf het moment dat de nieuw locatie definitief was, heeft het 

moskeebestuur ook zitting genomen in het WBT. Volgens eigen zeggen omdat ze dat 

min of meer als een sociale verplichting zagen: “ja wij gaan er toch naar toe (…). Er 

staat een project voor jongeren wat wij als moskee kunnen organiseren”. Volgens 

anderen was de reden voor deelname dat dit het bestuur meer mogelijkheden zou 

bieden om zich beter in de wijk te profileren: “die Moskee zit al twintig jaar in het 

Soesterkwartier (…) en daar hebben ze bijvoorbeeld nooit wat met het 

Wijkbeheerteam gedaan. En die Moskee komt hierheen en moet ook een soort 
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goodwill kweken (…) dan denk ik: ‘nou prima, kom er dan maar in en probeer maar 

wat’”, aldus een medewerker van De Alliantie.  

Ongeacht welke insteek de deelname van het moskeebestuur aan het WBT heeft, 

lijken alle partijen het erover eens dat de moskee een belangrijke rol kan spelen in 

de wijk. Als herkenbare, vertrouwde ontmoetingsplek vervult zij een functie als 

intermediair tussen contactpersonen die met de gemeentelijke organisatie of het 

beleid van de woningcorporaties vertrouwd zijn en een grote, minder goed 

geïnformeerde achterban (zie kader 5.2). 

 

Kader 5.2 De sociaal-communicatieve functie van een moskee 

“Ik had een Turkse buurman (…), hij zal nu in de tachtig zijn. En daar las ik de brieven voor, de 

Nederlandse brieven (…) zijn vrouw was manisch-depressief (…) je kwam daar gewoon niet 

binnen. Maar die man ging wél elke vrijdag naar een moskee en daar had hij contacten met zijn 

vrienden. Dus in die zin zou een moskee gewoon een goed sociaal middel zijn om (…) informatie 

te achterhalen” 

(medewerker Portaal) 

 

“Als daar dan mensen zitten die ook goed Nederlands praten, maar ook in de gaten hebben wat 

er gebeurt in een stad als Amersfoort (…) Ik denk dat dat een ingang is ja. Als die ingang 

gebruikt mag worden voor dit soort zaken dan denk ik dat dat een hele goede ingang is” 

(voorzitter bewonersvereniging Hestia) 

 

“Ja, dat is vaak bij die moskee, het moskeebestuur. Over het algemeen zijn dat sociaal zeer 

goede mensen. Spreken over het algemeen ook redelijk goed Nederlands. En kunnen op die 

manier een heel goede functie vervullen” 

(voorzitter raadscommissie beheerzaken) 

 

Een tweede invloed, die door veel minder professionals werd genoemd, betreft de 

sociaal-emotionele functie van het gebouw an sich: dit kan een gevoel van binding 

geven bij bewoners, doordat zij zich ermee identificeren. Volgens de woordvoerder 

van de moskee is dat ook zo, “Het wordt ook een bezienswaardigheid. (…) 

Amersfoort heeft er een mooi gebouw bij. Alleen, ja, wie zal daar waarde aan 

hechten? Meer de achterban, de eigen leden. (…) Of mensen nou daadwerkelijk van 

een moskee zeggen: ‘nou daar wil ik zitten’? Het zou kunnen. ‘Waar woon je?’ ‘Nou 

daar, bij die moskee’”. 

 

> De invloed van het proces op de samenhang tussen de institutionele partners 

Wat heeft het proces rond de bouw van de moskee in Liendert opgeleverd voor de 

institutionele cohesie in Liendert? Eerder in deze paragraaf werd duidelijk dat 

sommige geïnterviewden van mening zijn dat het moskeebestuur zich vooral uit 

eigenbelang in bestaande structuren als het WBT heeft gemengd. Of het 

moskeebestuur nu uit eigenbelang handelde of niet, de meeste geïnterviewde 

professionals denken dat het moskeebestuur een (duidelijke) meerwaarde kan 

hebben voor de overlegstructuren en initiatieven in Liendert: “Zo’n moskee erbij, dat 

is gewoon een meerwaarde. Je hebt dan rechtstreekse contacten, je kan je netwerk 

uitbreiden”, aldus een medewerker van De Alliantie. 

 

> Toevallige bijkomstigheid: de werkgroep ‘Goede Buren’ 

Een onbedoeld effect van het traject rond de Moskee is dat veel gevoelens die 

blijkbaar al enige tijd onder de bewoners leefden, ineens boven kwamen drijven. De 

voor sommige bewoners bedreigende situatie vormde de aanleiding om ook maar 

eens te klagen over andere zaken in de buurt waar zij ontevreden over waren. De 

gemeente sprong voortvarend in op deze gevoelens en richtte de werkgroep ‘Goede 
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Buren’ op, een dialooggroep waarin bewoners met elkaar in discussie konden gaan 

over de leefbaarheidsproblematiek in de buurt.  

In eerste instantie werd deze werkgroep echter opgezet met het doel een convenant 

tussen bewoners en moskeebestuur op te stellen. In deze overeenkomst werd een 

aantal zaken vastgelegd, dat voor de bewoners erg belangrijk was. De gemeentelijk 

projectleider vertelt: “De werkgroep Goede Buren werd opgericht om samen met de 

moskee afspraken op te stellen: ‘waar ga je parkeren, hier in de buurt? Hoe ga je om 

met de informatieverstrekking? En hoe ga je die onderhouden?’ De gebedsomroep 

was een punt. En één van de belangrijkste punten was de detailhandel”. 

Nadat dit convenant was ondertekend ging de werkgroep zich bezighouden met 

allerlei leefbaarheidsproblemen in Liendert. Deze werkgroep is een goed voorbeeld 

van hoe een toevallige aanleiding kan leiden tot een proces dat voor een wijk als 

Liendert erg belangrijk is: niet alleen worden er problemen gesignaleerd door 

bewoners, zij worden nu ook gerapporteerd en bespreekbaar gemaakt. Tevens wordt 

er door een aantal actieve bewoners, waaronder ook tegenstanders van de moskee, 

gekeken naar oplossingsrichtingen voor een aantal van deze problemen. Als zodanig 

vormt de werkgroep een goede aanvulling op bestaande structuren als het WBT of 

bewonersvertegenwoordiging bij corporaties. 

5.5.2 Bewonersvertegenwoordiging bij woningcorporaties 
In het vorige hoofdstuk is kort geschetst hoe het bezit van de drie woningcorporaties 

De Alliantie, Portaal en Omnia Wonen over Liendert is verdeeld en op welke manier 

bewoners worden betrokken bij het beleid van hun verhuurder. Daarnaast is summier 

aandacht besteed aan de motieven die de corporaties daarvoor hebben. In deze 

paragraaf wordt gekeken in hoeverre de vertegenwoordiging van bewoners bij 

woningcorporaties tot meer cohesie tussen bewoners heeft geleid en wellicht ook tot 

andere vormen van cohesie (verticaal, institutioneel). Het gaat daarbij niet alleen om 

de structurele vertegenwoordiging in de vorm van commissies en verenigingen, maar 

ook om klankbordgroepen en ad hoc raadplegingen die specifiek op bepaalde 

projecten of plannen zijn gericht. 

De vertegenwoordiging blijkt onder andere te verschillen op de volgende punten (zie 

ook tabel 4.1): 

– De aanleiding voor overleg met huurders; 

– De mate waarin de huurders zijn vertegenwoordigd; 

– Het schaalniveau waarop huurders mogen/kunnen meepraten; 

– De frequentie waarmee huurders worden geraadpleegd/in contact (kunnen) treden 

met de corporatie; 

– De continuïteit c.q. het verloop van participerende huurders 

Op basis van deze verschillen mag verwacht worden dat de samenwerkingsprocessen 

verschillende effecten hebben op de cohesie. 

 

> Huurders: ervaringsdeskundigen, belanghebbenden of beiden? 

Vergeleken met Nieuw-Hoograven (Utrecht) en Bouwlust (Den Haag) zijn er in 

Liendert nog geen echt grote ingrepen gedaan in de woningvoorraad. Van 

grootschalige sloop en nieuwbouw is nochtans geen sprake. Met de kwaliteit van de 

woningen is het over het algemeen redelijk gesteld. De corporaties hebben op het 

eerste gezicht dus weinig redenen om hun huurders uitgebreid te consulteren. Een 

uitzondering wordt gevormd door een aantal flats, dat enkele jaren geleden door De 

Alliantie is gerenoveerd.  

Uit een gesprek met twee medewerkers van Liendert’s grootste corporatie blijkt dat 

er in de flats geen bewonerscommissie was op het moment dat de plannen in het 

stadium waren dat zij aan de bewoners konden worden voorgelegd. (Het ontbreken 

van een bewonerscommissie zou overigens kunnen duiden op een geringe mate van 

samenhang onder de bewoners, hetgeen aansluit bij de hoge mutatiegraad, waar 
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met name de meergezinswoningen in Liendert door worden gekenmerkt. De 

interviews boden helaas geen verdere inzichten in deze aanname). De corporatie 

besloot daarop om de huurders van de betreffende flats heel duidelijk te vertellen 

waarom de ingrepen nodig waren, wat er van hen werd verwacht en op welke manier 

zij over de plannen konden meepraten (zie kader 5.3). Dankzij deze individuele 

aanpak werd het plan volgens de geïnterviewde medwerkers volledig gedragen 

(100% steun), daar waar een corporatie wettelijk verplicht is om 70 procent van de 

huurders mee te krijgen.  

 

Kader 5.3 Renovatiewerkzaamheden en communicatietrajecten van De Alliantie 

“We hebben een soort standaard informatiebrochure (…), een heel informatietraject wordt er in 

gang gezet. (…) Hier was geen bewonerscommissie. We hebben toen wat mensen benaderd (…) 

-dat is nu een huurdercommissie geworden- die we in eerste instantie de plannen voorgelegd 

hebben (…). En dan niet met het doel dat het hele traject, de hele planning, de hele uitvoering 

omgezet zou kunnen worden, maar meer met de gedachte van: ‘nou goh, zijn we wel op de 

goede weg?’ Want zover is de bewonersparticipatie niet gegaan. We hebben de plannen 

voorgelegd met het idee van: ‘nou, schiet er maar op. En als jullie dat als bewoners om willen 

zetten dan gaan we daar in mee’.  (…) We hebben echt heel uitvoerig uitgelegd wat we van plan 

waren in de toekomst en daar waren de mensen best wel enthousiast over. Toen kwamen er 

natuurlijk wel opmerkingen van: ‘kan dat niet daar, kan dat niet daar?’ Meer over de details 

eigenlijk. Daar hebben de bewoners wel zodanig inspraak in gehad dat wij ook zeiden: ‘dat is 

eigenlijk veel slimmer als we dat zo zouden doen’. Dat wel. Maar de grote lijnen, dat niet. Dat is 

eigenlijk een beetje traditie denk ik: ‘Wij bepalen wat goed is voor de bewoners. En op basis 

daarvan maken we plannen’”. 

(medewerkers De Alliantie) 

 

Het citaat geeft aan dat bewoners in dit geval niet alleen als belanghebbenden, maar 

zeker ook als ervaringsdeskundigen werden beschouwd: “Wij hebben niet alle 

wijsheid in pacht. Die mensen wonen daar en weten zelf het beste wat er speelt in 

het complex en wat er eventueel vervangen zou kunnen of moeten worden (…) Zij 

wonen daar. Zij zijn daar de hele dag. (…) Zij weten zelf het beste wat er wel en niet 

werkt als het om hun eigen woning gaat”, aldus de medewerkers van De Alliantie. 

Deze uitspraak lijkt op het eerste gezicht in tegenspraak met hun eerdere uitspraken, 

waarin zij stelden dat de corporatie bepaalt wat er goed is voor de bewoners, maar 

dat is niet zo. De corporatie bepaalt met name de grote lijnen, de bredere context 

waarin de ingrepen plaatsvinden. Over de invulling op het schaalniveau van de 

woning en de directe woonomgeving hebben de bewoners wel degelijk relevante 

kennis waar de corporatie een beroep op kan doen en ook doet.  

 

 
 

Figuur 5.3 Een glooiend 

binnenterrein op de hoek van de 

Zangvogelweg en de Liendertseweg 

(Foto: Erik van Marissing, 2006). 
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Een goed voorbeeld van ervaringsdeskundigheid van bewoners is een opgeknapt 

binnenterrein tussen de flats aan de Zangvogelweg, Liendertseweg en de 

Lijsterstraat. Bewoners gaven aan geen grasveld te willen hebben omdat het dan 

dienst zou gaan doen als voetbalveldje, hetgeen in hun ogen ongewenst was. Daarop 

is besloten het terrein licht glooiend te maken, zodat voetballen onmogelijk werd (zie 

figuur 5.3). De cohesie in dit blok uit zich dus onder andere in betrokkenheid bij de 

eigen woonomgeving, wederom ingegeven door een bedreigende c.q. ongewenste 

situatie. 

 

> Huurders: de signaleerders en belemmeraars tegelijk 

De adviseur leefomgeving/wijkbeheer van woningcorporatie Portaal is eveneens de 

mening toegedaan dat bewoners over relevante kennis beschikken. Over de 

bewonerscommissie in Liendert Zuid, het gebied dat grofweg omgrensd wordt door 

de Lageweg, de Spreeuwenstraat en de Zwaluwenstraat, zegt hij het volgende: “in 

het begin kregen we veel klachten van de bewonerscommissie –die daar toen nog 

zat– dat daar heel veel criminele activiteiten plaatsvonden en dat mensen zich heel 

onveilig voelden, (…) een reden om het goed aan te pakken”.  

 

 
 

Ingegeven door een GSB-budget werden deze straten aangewezen als actiegebied 

waar in samenwerking met gemeente, politie en de buurtbewoners een aantal 

ingrepen zou worden gedaan, teneinde het politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’ te 

verkrijgen, hetgeen in 2004 is gelukt (zie figuur 5.4). Op de foto’s zijn onder andere 

spiegels en nieuwe lantaarns te zien. 

Toch ging het allemaal niet van een leien dakje. De samenwerking met de politie was 

volgens de geïnterviewde nogal stug omdat de voorwaarden van het keurmerk voor 

meerdere uitleg vatbaar waren en omdat de keuringsmeesters er verschillende 

interpretaties op nahielden. Ook de samenwerking met de bewoners verliep in het 

begin niet optimaal. De adviseur van Portaal geeft de volgende verklaring: “Waar 

mensen aan moeten wennen is dat de omgeving anders wordt na zoveel jaar. Want 

dat is een buurtje waar, met name bij de ééngezinswoningen, de mutatiegraad 

gewoon heel laag is. Oftewel: mensen blijven daar gewoon lang wonen. Die hebben 

ook een binding met de wijk, dus die moesten daar in het begin wel aan wennen”. 

Eenzelfde vorm van weerstand treedt op bij veranderingen waarvan de corporatie 

vindt dat ze noodzakelijk zijn, maar waar de bewoners vaak het nut niet van inzien of 

gewoonweg geen zin meer in hebben: “Kijk, elke oudere vindt het lastig om te 

veranderen. Eén van de dingen die (…) niet konden is die woningen verbeteren. De 

douchevloeren waren glad, maar ze hoefden niet ruw gemaakt te worden, want de 

bewoners woonden er al twintig jaar in die flat en ze waren nog nooit gevallen, dus 

waarom dan nu in één keer de douchevloer vervangen? Want dat was zoveel 

trammelant in huis, dat wil je gewoon niet. Je wilt alle drempels gewoon houden in 

Figuur 5.4 Het politiekeurmerk: 

verbetering van de veiligheid van 

de achterpaden door spiegels en 

betere verlichting (Foto’s: Erik van 

Marissing, 2006). 
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de flat, want daar ben je al twintig jaar niet over gestruikeld”, aldus de gemeentelijke 

contactpersoon van het Woonservicegebied Liendert-Rustenburg. 

Dit beeld van conservatieve, terughoudende ‘oorspronkelijke’ bewoners, dat eerder 

ook al werd geschetst bij de case van het Woonservicegebied in de Molendijkflat, 

vertoont veel overeenkomsten met het Bewonersplatform Bouwlust, dat volgens de 

geïnterviewden aldaar ook vaak beleidsprocessen belemmert vanuit het eigenbelang, 

in plaats van naar het algemene buurtbelang te kijken (zie Van Marissing et al. 2004, 

p.82). Nadat de bewoners van Liendert Zuid duidelijk was meegedeeld wat er moest 

gebeuren en vooral wat het hen zou opleveren, waren ze uiteindelijk toch 

voorstander van de plannen voor het politiekeurmerk en bleek hun tevredenheid over 

het project: “ze voelden zich ook veiliger, dus dat is wat ze terugkregen. En ja, 

uiteindelijk doen we het daar allemaal voor”. 

Dit voorbeeld maakt eens te meer duidelijk dat weerstand en medestand van 

bewoners dichtbij elkaar liggen. Professionals zullen geplande veranderingen in de 

wijk in veel gevallen dus zorgvuldig moeten communiceren naar de bewoners. Dit 

geldt met name wanneer het de zogeheten ‘pioniers’ betreft.  

 

> Renovatiewerkzaamheden: van draagvlak naar betrokkenheid 

Ook bij de renovatiewerkzaamheden in de flats van De Alliantie heeft communicatie 

een belangrijke rol gespeeld, niet alleen om de bewoners ‘mee te krijgen’, maar ook 

om hen meer bij de ontwikkelingen te betrekken. Door zich niet op een klein groepje 

bewoners te richten, maar alle bewoners individueel te benaderen, is de 

betrokkenheid van veel huurders bij de ontwikkelingen in hun directe woonomgeving 

toegenomen. ‘Gedeelde smart’ heeft een groot aandeel in de toegenomen 

betrokkenheid, zo blijkt tijdens het vervolg van het interview met de medewerkers 

van De Alliantie (kader 5.4): 

 

Kader 5.4 Gedeelde smart is halve smart én biedt perspectieven 

“Dat was best wel een hele opgave (…) die drie weken dat de werkzaamheden in de woning 

plaatsvonden. In het begin zelfs wel vier of vijf. (…) Wat dat betreft echt petje af voor die 

mensen. We hebben zelf (…) ook wel eens gevraagd aan bewoners van: ‘goh zou je niet tijdelijk 

weg willen?’. Maar dat was meer om te peilen hoe ze er tegenover stonden, omdat we voor 

onszelf al uitgemaakt hadden van nou dat willen we graag uitsluiten. Maar de bewoners zeiden 

van: ‘nou we blijven toch liever in onze eigen woning’. Ook achteraf gaven ze dat aan: ‘dat zou 

best wel een hele belasting zijn geweest’. Maar ja twee keer verhuizen, dat is natuurlijk ook wel 

heel wat hé. (…) Dan heb je ook geen zicht meer op je woning: ‘wat doe ik met m’n spullen? 

Neem ik alles mee (…), laat ik een gedeelte staan?’ Ook achteraf zeiden ze: ‘ja ik had niet willen 

verhuizen’. (…) We hadden een paar lege wooneenheden we in het complex. Daar konden de 

mensen dan gebruik van maken. De kinderen als ze moesten studeren, of mama als ze moest 

wassen of als ze rustig televisie wilden kijken”. 

 

“Ik denk ook wel dat de bewoners wat dichter tot elkaar zijn gekomen, (…) omdat ze toch 

allemaal in dezelfde rotzooi hebben gezeten drie weken lang, en dat dát op een enige manier 

toch wel een soort binding geeft: ‘jij hebt het niet gehad, maar jij gaat het nog krijgen’. (…) Dat 

is natuurlijk wel iets om op in te springen. Zo’n feest bijvoorbeeld, dat soort kleine dingetjes. En 

je hebt als buren natuurlijk meteen gesprekstof op het moment dat er bij jou gewerkt wordt. (…) 

We willen nu ook kijken of we er een soort van leefregels aan vast kunnen knopen. (…) En de 

bewonerscommissie, die fungeert nou wel als eerste aanspreekpunt om daar wat ideeën over uit 

te wisselen”. 

(medewerkers De Alliantie) 

 

De gedeelde smart heeft er volgens de geïnterviewde medewerkers dus voor gezorgd 

dat de bewoners dichter tot elkaar zijn gekomen, hoewel zij beiden wel aangeven dat 

het hier om een eigen inschatting gaat, die zij niet met cijfers kunnen onderbouwen. 
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Wél heeft deze ervaring een aanleiding gevormd om te proberen om deze contacten 

en gevoelens van betrokkenheid zo goed mogelijk in stand te houden of zelfs te 

versterken. De ervaring die de corporatie heeft opgedaan met dit proces wordt ook 

meegenomen bij nieuwe projecten. Zo worden de leefregels wegens het succes in 

enkele flats waarschijnlijk ook in andere flats geïntroduceerd en behoort het 

organiseren van een feest ter gelegenheid van de renovatiewerkzaamheden ook in 

andere blokken tot de mogelijkheden om bewoners dichterbij elkaar te brengen. 

 

> Gelijkgerichte opvattingen onder bewoners: spontaan of opgelegd? 

Het project met leefregels in de gerenoveerde complexen van De Alliantie, dat in De 

Horsten succesvol wordt uitgevoerd (zie paragraaf 4.4.2), beoogt een duidelijke 

sturing in de waarden en normen van de huurders. Hier is eigenlijk sprake van 

opgelegde opvattingen. Ook bij Portaal kent men dergelijke leefregels. Deze zijn 

duidelijk zichtbaar opgehangen bij de entree van de flats (zie figuur 5.5). In de 

meeste gevallen zijn deze regels niet door de bewoners zelf aangedragen, maar 

desondanks weten zij deze wel op waarde te schatten: “Het is belangrijk voor 

mensen dat ze regels hebben, want dan kunnen mensen elkaar daar ook op 

aanspreken, (…) want ze hebben nu ook gewoon het recht, tussen aanhalingstekens, 

om elkaar daar op aan te spreken”, aldus de medewerker van Portaal. 

 

 

 
 

De veranderende manier waarop bewoners met elkaar omgaan past volgens hem bij 

“het politiek debat” dat “bol staat met dit soort dingen”. De beleidsadviseur 

wijkontwikkeling van de gemeente Amersfoort schetst een vergelijkbaar beeld van de 

verschuiving van de eigen taken en verantwoordelijkheden van de burger naar 

andere partijen: “Ze hangen achterover. Het moet geregeld worden. Door wie? Je 

bent zélf de samenleving. (…) We hebben wijken waar ik de politie bel omdat mijn 

buurman zijn auto voor mijn raam parkeert. En dan verwachten ze serieus dat de 

politie daar iets aan doet. En als de politie daar niets aan doet dan bel ik de 

burgemeester, want die stuurt de politie aan. Het komt niet in ons op om zelf bij die 

buurman aan te bellen. En de fase waarin we daarin meegaan is voorbij in 

Amersfoort. Dat betekent dat we op wijkniveau mensen aanspreken: ‘wat is jouw 

eigen verantwoordelijkheid, waarom leg je dat daar neer, wat kun je zelf doen?’”. 

Niet alleen de woningcorporaties, maar ook de lokale overheid treedt dus sturend op 

wat betreft de waarden en normen van bewoners. 

De indirecte effecten op de waarden en normen, die veranderingen die door het 

beleidsproces zelf teweeg worden gebracht, laten zich veel minder gemakkelijk 

benoemen. Bewoners zullen zich naar het geldende systeem van wetten, regels en 

afspraken moeten conformeren, wanneer zij met de gemeente of woningcorporatie te 

maken hebben, waar in hun privéleven kunnen zij er heel andere waarden en normen 

op nahouden. 

Uit de interviews komt bijvoorbeeld steeds weer naar voren dat veel allochtonen niet 

gewend zijn aan de ‘Westerse vergadercultuur’. Indien noodzakelijk zullen zij zich 

deze manier van werken eigen maken, getuige de ontwikkelingen rond de nieuwbouw 

van de El Fath moskee, maar als het niet per sé nodig is wordt het versturen van 

Figuur 5.5: Regels, informatie en 

duidelijke naambordjes voor 

bewoners van de Portaalflat aan de 

Koekoekstraat (Foto: Erik van 

Marissing, 2005). 
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formele brieven en het regelmatig vergaderen het liefst achterwege gelaten. Veel 

liever werkt men met informele ontmoetingen en informatieuitwisseling via 

contactpersonen. Dergelijke verschillen tussen de ‘eigen’ waarden en normen en de 

‘algemeen geldende’ waarden en normen bij deelname aan beleidsprocessen zullen 

ook voor veel andere (groepen) bewoners herkenbaar zijn. Helaas bieden de 

interviews bieden te weinig informatie om hier uitspraken over te kunnen doen. 

 

> Contacten tussen professionals en individuele bewoners 

Het feit dat er maar weinig actieve bewonerscommissies in de wijk zijn te vinden 

betekent niet dat de verschillende professionele partijen geen contacten met 

bewoners onderhouden. De adviseur van Portaal geeft aan dat het behalen van het 

politiekeurmerk aanleiding was om de bewonerscommissie op te heffen, met behoud 

van de relevante contacten: “Mede door de fysieke maatregelen die we genomen 

hebben is de buurt gewoon eigenlijk soort van klaar. Kijk, contactpersonen hebben 

we daar natuurlijk nog wel. We hebben nog regelmatig contact met bepaalde mensen 

in de wijk om de voelhoorns uit te steken. En daar houdt het dan verder mee op. 

Echte noodzaak om een commissie te vormen zagen de bewoners niet meer”. Dat de 

corporatie geen moeite heeft gedaan om de commissie te behouden heeft volgens de 

geïnterviewde overigens nog een andere reden: “we hebben (…) regelmatig gemerkt 

dat zij hun achterban niet vertegenwoordigden. Om die reden hebben we ook 

geadviseerd om maar eens nieuwe mensen te zoeken en er maar mee te stoppen”. 

Op de vraag op welke manier gezocht wordt naar nieuwe bewoners, antwoordde hij 

vervolgens: “Dat doen we in samenwerking met onze bewonersvereniging Hestia. 

Dan organiseren we een wijkschouw, dan nodigen we ook alle bewoners uit (…) en 

die proberen we dan vast te houden. (…) Voor die wijkschouw geven sowieso alleen 

mensen die geïnteresseerd zijn zich op”.  Verder noemt hij het jaarlijkse 

tevredenheidsonderzoek onder alle huurders van Portaal. “Daarin vragen we ook of 

mensen zich bijvoorbeeld in zouden willen zetten als vrijwilliger (…). We hebben pas 

geleden weer zo’n ronde gehad en uiteindelijk een aantal mensen bereid gevonden 

die zich in zouden willen zetten”. 

 

 
 

Een andere, meer passieve manier waarop de contacten tussen de bewoners en de 

corporaties worden onderhouden, is door de aanwezigheid van buurtbeheerders. 

Zowel De Alliantie als Portaal hebben in Liendert een buurtbeheerder aangesteld (zie 

figuur 5.6). Deze houden kantoor in respectievelijk het gerenoveerde complex aan de 

Liendertseweg en in een woning aan het Kwikstaartpad. De beheerder van De 

Alliantie heeft van op werkdagen een half uur spreekuur, terwijl zijn collega van 

Portaal vier dagen in de week een uur de tijd heeft. 

Eén van de medewerkers van De Alliantie vertelt over het belang van bijeenkomsten 

in de wijk: “Als dat afgelopen is en je gaat daarna naar de bar, daar zitten dan ook 

de mensen, de informele contacten. (…) En als wij iemand van de gemeente willen 

Figuur 5.6: De kantoren van de 

buurtbeheerders in Liendert (Foto’s: 

Erik van Marissing, 2006). 
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spreken dan lukt dat altijd. (…) In die flats heb je ook wel bewoners die je gewoon 

geregeld spreekt. Ze kennen je wel. (…) Dat hebben ze beter in de gaten dan jij 

denkt. ‘Ik zag je vorige week ook al lopen’, weet je wel, dat soort dingen”.  

 

> Hoe belangrijk is de frequentie van het contact en wie neemt het initiatief? 

Aan de ene kant lijken de bewoners het belangrijk te vinden dat zij regelmatig in 

contact treden met beleidsmakers en verwachten zij een soort pro-actieve houding 

van hen. Dat kweekt vertrouwen en zorgt ervoor dat zij niet elke keer opnieuw hun 

situatie of probleem moeten uitleggen aan de betreffende professional. Aan de 

andere kant hebben de corporaties, maar vooral ook de gemeente een reactieve 

houding: op het moment dat de burger met een probleem zit kan hij of zij daarmee 

aankloppen. De situatie in Liendert maakt duidelijk dat er daarnaast ook nog een 

groep bruggenbouwers is in de vorm van buurtbeheerders, welzijnswerkers en 

informele contactpersonen. 

5.6 Conclusies 
In dit hoofdstuk zijn de opvattingen van professionals, die op de een of andere 

manier betrokken zijn bij stedelijke vernieuwingsprocessen in Liendert, weergegeven. 

De citaten maakten duidelijk dat zij soms uiteenlopende meningen kunnen hebben, 

bijvoorbeeld over hoe het Wijkbeheerteam (WBT) zou moeten functioneren. Vaak 

deelden de professionals echter ook dezelfde mening, bijvoorbeeld met de gedachte 

dat bewoners betrokken moeten worden bij ontwikkelingen in hun wijk. Wel moet 

daarbij bedacht worden dat elke geïnterviewde een eigen invulling gaf aan ‘het 

betrekken van bewoners’. Voor woningcorporatie Portaal betekende dit bijvoorbeeld 

het raadplegen van de huurders wanneer er concrete ingrepen als schilderwerk 

moesten worden gedaan, terwijl de werkgroep ‘Goede Buren’ een meer algemene 

dialoog voor ogen had en de gespreksonderwerpen aan de bewoners zelf werden 

overgelaten. 

Net als in het Utrechtse Nieuw-Hoograven en het Haagse Bouwlust is in Liendert 

andermaal gebleken dat het voor de sociale samenhang in de buurt eigenlijk niet 

zoveel uitmaakt wat nu precies de aanleiding is. Zowel doelgerichte investeringen in 

de sociale structuren in de wijk als toevallige, spontane gebeurtenissen hebben hun 

weerslag op de gelijkgerichte opvattingen van bewoners, op hun sociale participatie 

en op hun identificatie met de buurt. De ontwikkeling van het Woonservicegebied is 

bijvoorbeeld doelbewust aangegrepen om meer ontmoetingsmogelijkheden voor 

bewoners te realiseren, onder andere door het instellen van een klussendienst en het 

openen van een eettafel. Op een lager schaalniveau was ook het project ‘Samen 

Wonen in De Horsten’ gericht op het versterken van de contacten tussen bewoners. 

Daarbij speelden de waarden en normen over het samenleven in hun flat een 

belangrijke rol. De plannen om in Liendert een moskee te bouwen hebben echter 

minstens zoveel effect gehad op de cohesie, getuige de vele nieuwe contacten die er 

zijn ontstaan en de leefbaarheidsproblemen die bewoners onverwachts inbrachten 

tijdens discussieavonden rond de bouw van de moskee. Hun uitspraken maakten 

duidelijk dat veel bewoners zich met hun wijk verbonden voelden.  

Naast deze effecten op de horizontale cohesie zijn er ook effecten op de verticale en 

de institutionele cohesie geconstateerd. In het volgende hoofdstuk zal hier aandacht 

aan worden besteed. Alle typen cohesie en de afzonderlijke componenten daarvan 

zullen systematisch worden behandeld, waarbij het onderscheid tussen bedoelde en 

onbedoelde effecten nog verder zal worden uitgewerkt.

                                                 
1 Van Bouwlust zijn helaas geen recente rapportcijfers beschikbaar, omdat de meeste gegevens op het niveau van het 

stadsdeel Escamp worden gemeten. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Inleiding 
De beleidsprocessen die in Liendert plaatsvinden of plaats hebben gevonden hebben 

op allerlei manieren hun weerslag op de verschillende vormen en typen sociale 

cohesie, zo blijkt uit interviews met ruim 15 professionals (medewerkers van 

woningcorporaties, beleidsmakers van de gemeente, welzijnswerkers, etcetera). 

Allen zijn zij op de één of andere manier betrokken bij processen van stedelijke 

vernieuwing in Liendert.  

In hoofdstuk 5 hebben we de belangrijkste bevindingen reeds gepresenteerd. In dit 

hoofdstuk geven we op een meer systematische manier antwoord op de centrale 

vraagstelling: “Hoe en onder welke omstandigheden leidt samenwerking binnen het 

beleid van stedelijke vernieuwing tot verschillende vormen van sociale cohesie en 

hoe kunnen mogelijke valkuilen hierbij worden vermeden?”. Onderzocht is in 

hoeverre de besproken plannen en projecten in Liendert in de ogen van de 

professionals van invloed zijn (geweest) op de sociale samenhang in de wijk. Er is 

niet alleen gekeken naar de directe effecten, maar ook naar de onbedoelde effecten. 

Dat wil zeggen: de invloed die de samenwerking an sich heeft op de contacten tussen 

bewoners onderling, tussen bewoners en professionals en tussen professionals 

onderling. Dit onderscheid wordt in het onderzoek aangeduid met de termen 

horizontale cohesie, verticale cohesie en institutionele cohesie (zie hoofdstuk 2). 

In paragraaf 6.3 wordt gekeken in hoeverre de bevindingen van Liendert 

overeenkomen met, dan wel verschillen van de eerdere bevindingen in Nieuw-

Hoograven (Utrecht) en Bouwlust (Den Haag). In paragraaf 6.4, tenslotte, wordt op 

basis van deze bevindingen een aantal concrete aanbevelingen gedaan. 

6.2 De sociale cohesie in Liendert 
Op basis van de interviews kan worden geconcludeerd dat het beleidsproces, zoals 

verwacht, van invloed is op de sociale cohesie in Liendert. De resultaten zijn 

weergeven in tabel 6.1.  

 
Tabel  6.1 De invloed van beleidsprocessen op de vormen van sociale cohesie in Liendert 

 Dimensies van 
sociale cohesie 

Sociale cohesie 
als doelstelling? 

Type cohesie 

 

G
el

ij
kg

er
ic

h
te

 
o
p
va

tt
in

g
en

 

S
o
ci

al
e 

p
ar

ti
ci

p
at

ie
 

Id
en

ti
fi
ca

ti
e 

m
et

 d
e 

b
u
u
rt

 

B
ed

o
el

d
 

O
n
b
ed

o
el

d
 

H
o
ri
zo

n
ta

le
 

co
h
es

ie
 

V
er

ti
ca

le
 

co
h
es

ie
 

In
st

it
u
ti
o
n
el

e 
co

h
es

ie
 

Wijkgericht werken - ± + - + P + ± + 

Woonservicegebied - + ± + P / N + P + ± - 

Samen wonen in De Horsten  + + + + P - + ± - 

Parels in de wijk - + + + P -  + + - 

El Fath moskee - + + - + P + + - 

Bewonersvertegenwoordiging - ± + - ± + + - 

 Bron: interviews met sleutelpersonen (2005) 

+ = duidelijk verband, ± = onduidelijk verband, - = geen verband, 
P = positief effect, N = negatief effect 
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De volgende paragrafen zullen nader ingaan op de verschillende effecten van het 

beleidsproces. Hierbij wordt aandacht besteed aan de drie dimensies van sociale 

cohesie (waarden en normen, buurtbinding en sociale contacten), aan bedoelde en 

onbedoelde effecten en aan horizontale, verticale en institutionele cohesie 

(respectievelijk de cohesie tussen bewoners onderling, tussen bewoners en 

beleidsmakers en tussen beleidsmakers onderling).  

In tabel 6.1 is aangegeven welke beleidsprocessen volgens de geïnterviewde 

professionals in meer of mindere mate van invloed zijn (geweest) op de sociale 

cohesie in Liendert. Het gaat daarbij niet alleen om de cohesie tussen bewoners (de 

horizontale cohesie), maar ook om de verticale en institutionele cohesie. Er kan 

sprake zijn van een duidelijk verband, een onduidelijk verband of helemaal geen 

verband. In de tabel is verder onderscheid gemaakt tussen bedoelde en onbedoelde 

vormen van cohesie. De onbedoelde effecten kunnen zowel positief als negatief zijn 

(aangeduid met respectievelijk een ‘P’ en een ‘N’. Tot slot is aangegeven om welke 

vormen van samenhang het gaat. 

Uit de figuur kan allereerst worden opgemaakt dat er in veel gevallen sprake is van 

een verband tussen het onderzochte beleidsproces en de sociale cohesie in de buurt. 

Alleen bij de laatst onderzochte case, de bewonersvertegenwoordiging bij 

woningcorporaties, is niet echt duidelijk of er nu sprake is van een effect of niet. 

De figuur maakt verder duidelijk dat met name de horizontale cohesie, de 

samenhang tussen (groepen) bewoners, wordt beïnvloed door de verschillende 

beleidsprocessen in Liendert. Iets minder is dat voor de cohesie tussen bewoners en 

beleidsmakers (de verticale cohesie), terwijl er nauwelijks sprake is van een effect op 

de samenhang tussen beleidsmakers onderling. Het duidelijke verband dat voor het 

wijkgericht werken is geconstateerd betreft zowel een positief als een negatief effect: 

de activiteiten van het Wijkbeheerteam (WBT) komt de samenhang tussen de 

verschillende actoren duidelijk ten goede, terwijl het disfunctioneren van de 

wijkmanager in de ogen van een aantal geïnterviewden heeft geleid tot minder 

betrokkenheid en overeenstemming onder de andere participanten. 

Een derde in het oog springende conclusie is dat met name de gevoelens van 

buurtbinding en de participatie van bewoners aspecten van cohesie zijn die door 

beleidsprocessen (kunnen) worden beïnvloed. De opvattingen of wel normen en 

waarden van bewoners veranderen slechts wanneer daar ook direct op in wordt gezet 

met beleid, bijvoorbeeld in het geval van het project ‘Samen Wonen in De Horsten’. 

Tot slot valt op dat de geconstateerde onbedoelde effecten positief te noemen zijn. 

Daar waar het beleid er daadwerkelijk op gericht was om de cohesie te versterken, 

blijkt dat ook het proces positieve effecten heeft gehad op de cohesie. In de volgende 

paragrafen zal hier verder op in worden gegaan. 

6.2.1 De drie dimensies van sociale cohesie 
In hoeverre hebben de beleidsprocessen in Liendert ertoe geleid dat de sociale 

cohesie is veranderd? In 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 

Zijn de beleidsprocessen van invloed op gelijkgerichte opvattingen onder bewoners? 

Uit tabel 6.1 blijkt dat slechts een directe inzet de normen en waarden van bewoners 

kan beïnvloeden. In Liendert is dat gebeurd door het project ‘Samen wonen in De 

Horsten’. Het proces van samenwerking binnen de stedelijke vernieuwing heeft, 

afgaande op de interviews met de professionals, geen enkele invloed op de 

opvattingen van bewoners. Bij een samenwerkingsverband, zoals het 

Wijkbeheerteam (WBT) of de vertegenwoordiging bij woningcorporaties, conformeren 
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de afzonderlijke participanten, waaronder ook de bewoners, zich wel aan de geldende 

regels, maar daarbuiten kunnen zij heel andere normen hanteren. 

Wil een gemeente of corporatie de sociale cohesie in een buurt versterken, dan zal zij 

de diversiteit aan normen en waarden voor lief moeten nemen en zal vooral ingezet 

moeten worden op de participatie van bewoners en op hun (gevoelens van) binding 

met de buurt. Onbedoelde effecten die de eventuele gelijkgerichte opvattingen van 

bewoners kunnen schaden dienen daarbij uiteraard wel te worden vermeden. Het kan 

bijvoorbeeld voor verwarring zorgen wanneer de gemeente hard optreedt tegen het 

te vroeg aanbieden van huisvuil, terwijl de woningcorporatie de indruk wekt dat een 

bewoner zijn vuil altijd kan aanbieden, mits het maar op de goede plek is.  

 

> Sociale participatie 

Vrijwel alle onderzochte processen van samenwerking hebben in meer of mindere 

mate invloed op de participatie van bewoners. Het effect van de verschillende 

processen rond het wijkgericht werken is iets minder overtuigend, evenals dat van de 

bewonersvertegenwoordiging bij de corporaties. Er is wel sprake van participatie, 

maar er zijn maar weinig interviews die erop wijzen dat er meer of andere bewoners 

actief zijn geworden ten gevolge van het proces van samenwerking. De actieve 

betrokkenheid van huurders bij het beleid van hun verhuurder is vooral merkbaar 

wanneer zij de ingrepen als bedreigend ervaren of wanneer zij zelf als deskundigen 

worden ingeschakeld bij de aanpak van alledaagse zaken als de veiligheid in hun 

straat of de herinrichting van een binnenterrein. De invloed beperkt zich vaak alleen 

op de directe betrokkenen (vaak zijn dat degenen die participeren), maar kent in 

sommige gevallen ook een uitstraling naar een grotere groep. Een goed voorbeeld is 

het collectief ervaren succes van de aanpak van stilstaand water in een sloot in 

Liendert. Hoewel slechts enkele bewoners zich echt hebben ingezet om het water in 

deze sloot weer stromend te krijgen, voelt een groot deel van de omwonenden zich 

volgens de geïnterviewde beleidsmakers betrokken bij het eindresultaat. 

 

> Identificatie met de buurt 

Vrijwel alle onderzochte processen komen de buurtbinding ofwel identificatie met de 

buurt ten goede, hoewel evengoed gesteld kan worden dat de processen deels 

voortkomen uit een bepaalde vorm van binding en betrokkenheid. Immers, een 

bewoner die zich sterk met zijn buurt verbonden voelt zal zich eerder inzetten voor 

de buurt dan een bewoner wie het allemaal weinig kan schelen. De betrokkenheid 

van bewoners die van zichzelf al enige mate van betrokkenheid toonden is vooral 

versterkt door de meer reguliere vormen van beleid, zoals het wijkgericht werken en 

het overleg tussen corporaties en huurderscommissies, terwijl de betrokkenheid van 

andere bewoners voornamelijk is aangewakkerd door concrete, overzichtelijke 

projecten als de leefregels in De Horsten (de hoogbouwflats aan de rand van de wijk) 

en het buurtbudget (Parels in de wijk). 

6.2.2 Bedoelde en onbedoelde effecten 
Zowel de bedoelde als de onbedoelde effecten zijn positief te noemen. Enige 

onduidelijkheid bestaat er over het effect van de bewonersvertegenwoordiging bij 

woningcorporaties. Op basis van de interviews is het lastig om vast te stellen of de 

activiteiten van de bewonerscommissies en huurdersverenigingen ook een uitstraling 

hebben gekregen naar andere bewoners, bijvoorbeeld door het karakter van 

informatiebijeenkomsten over ontwikkelingen in de wijk of de manier waarop de 

communicatie naar de huurders is verzorgd.  

Binnen het wijkgericht werken heeft de gezamenlijke misère rond het stilstaande 

water in het waterwingebied ervoor gezorgd dat de gevoelens van onderlinge 

verbondenheid onder de bewoners van de aangrenzende flats zijn toegenomen, ook 

al is er maar een klein groepje geweest dat zich daadwerkelijk heeft ingespannen om 
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de wethouder te overtuigen van de noodzaak tot ingrijpen. Hier kan worden 

gesproken van een onbedoeld positief effect.  

Een ander positief effect dat niet direct beoogd was, was de leefbaarheidsdiscussie 

die losbarstte na het bekendmaken van de nieuwbouwplannen voor een moskee in 

Liendert. De Werkgroep Goede Buren, die zich bezig houdt met allerlei 

leefbaarheidsproblemen in Liendert, is ontstaan nadat tijdens de 

informatiebijeenkomsten over de moskee was gebleken dat er bij de bewoners veel 

gevoelens van onvrede leefden over hoe het met hun buurt was gesteld. 

Over het positieve karakter van de versterkte samenhang tussen de bewoners van de 

Burgemeester Molendijkflat, een flat van waaruit het project Woonservicegebied 

Liendert-Rustenburg werd opgezet, kan worden gediscussieerd: vanuit een algemene 

geldende benadering dat sociale cohesie iets goeds is moet een versterkte cohesie 

alleen maar worden toegejuicht. Echter, vanuit het belang van de gehele wijk kan de 

versterkte coalitievorming van de bewoners van deze flat tegen de geplande 

openstelling van hun gebouw niet als positief worden beschouwd, maar eerder als 

een rem op de ontwikkelingen waarbij veel meer bewoners zijn betrokken dan alleen 

zijzelf. In dit geval heeft de versterkte cohesie binnen de groep tot uitsluiting van 

anderen geleid, namelijk al diegenen die meenden dat de flat wel moest worden 

opengesteld voor andere gebruikers. 

6.2.3 Horizontale, verticale en institutionele cohesie 
Tot slot kan bij alle onderzochte beleidsprocessen worden gekeken in hoeverre zij 

van invloed zijn op de verschillende typen cohesie, zoals die in hoofdstuk 2 zijn 

toegelicht. Alle cases scoren positief op de horizontale cohesie, iets minder 

duidelijkheid bestaat er over de verticale cohesie en de institutionele cohesie wordt 

nauwelijks beïnvloed door de gang van zaken.  

De horizontale cohesie, de samenhang tussen bewoners onderling, wordt door alle 

processen in meer of mindere mate versterkt, ook al is dit niet altijd het 

uitgangspunt van het onderliggende beleid of project. In het ene geval gaat het om 

slechts een paar bewoners, zoals bij het project met leefregels in De Horsten, en in 

een ander geval gaat het bijna alle bewoners aan, zoals bij de Werkgroep Goede 

Buren, die zich met de leefbaarheid in heel Liendert bezighoudt. 

De binding tussen burgers en beleidsmakers, de zogeheten verticale cohesie, wordt 

vooral beïnvloed bij situaties waarin bewoners heel duidelijk weten waarom zij de 

beleidsmakers benaderen. In gevallen waarin de bewoners in hun ogen eerder zelf 

het doel zijn van een beleid of project is dat minder duidelijk het geval. 

Opvallend is verder dat er geen enkele case is waarbij de samenhang tussen 

bewoners en beleidsmakers geenszins wordt beïnvloed. Dat wijst erop dat 

beleidsmakers zich er terdege bewust van moeten zijn dat ook hun directe relatie 

met bewoners aandacht verdient. Bewoners hebben baat bij een lage drempel als het 

gaat om het kenbaar maken van hun wensen en problemen en omdat vertrouwen 

een belangrijke voorwaarde is voor participatie in zijn algemeenheid. 

Tot slot valt meteen op dat de institutionele cohesie, de samenhang tussen 

beleidsmakers onderling, nauwelijks wordt beïnvloed door de verschillende 

beleidsprocessen in Liendert. Slechts bij de verschillende onderdelen van het 

wijkgericht werken kan worden gesproken van een licht verband. Een verklaring voor 

deze beperkte invloed kan zijn dat de partners veelal een zakelijke relatie met elkaar 

aangaan. Ze hebben elkaar nodig om een plan te kunnen realiseren, maar meer ook 

niet. Dit bleek onder andere voor het Woonservicegebied het geval, maar ook binnen 

het WBT waren er enkele partijen die er zo over dachten. Een tweede verklaring is 

dat professionals nogal eens wisselen van werkgebied en dat er mede daardoor een 

behoorlijk verloop is onder de actoren die in Liendert actief zijn. Zo wisselen niet 

alleen de medewerkers van de corporaties regelmatig van gebied, maar wordt de 

positie van de welzijnswerkers ook vaak opnieuw ingevuld. 
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6.3 Liendert vergeleken met Nieuw-Hoograven en Bouwlust 
In dit rapport hebben we geconstateerd dat Liendert, zoals verwacht, op een aantal 

punten verschilt van Nieuw-Hoograven en Bouwlust wat betreft de effecten van 

beleidsprocessen op de sociale cohesie. 

Ten eerste heeft de organisatie van het gemeentebestuur invloed op de cohesie, zij 

het minder sterk dan werd verwacht. Het duidelijkst is dat te zien bij de manier 

waarop bewoners betrokken worden bij de activiteiten van de wijkmanager. Deze 

was volgens een aantal geïnterviewden weinig op de wijk georiënteerd en vooral veel 

op het stadhuis te vinden. De invloed op de cohesie is dus allerminst positief te 

noemen. Hoewel het aanstellen van wijkmanagers onder andere tot doel heeft gehad 

om de contacten tussen en met de burgers te verbeteren, is hier in Liendert weinig 

sprake van. De overgang van een centraal stadsbestuur naar een meer 

gedecentraliseerde werkwijze, waarbij beleid ‘naar de wijken toe wordt gebracht’ lijkt 

hiervoor echter slechts een gedeeltelijke verklaring, aangezien er in Amersfoort 

volgens de geïnterviewde professionals ook wijken zijn waar de wijkmanagers juist 

wél heel erg aanwezig zijn. Eens te meer blijkt het voor een wijk erg bepalend wie er 

welke positie bekleedt en op welke manier hij of zij deze functie invult. In dit opzicht 

verschilt Liendert weinig van Nieuw-Hoograven en Bouwlust. Andere cases die zijn 

onderzocht, zoals de participatie van bewoners in huurderscommissies en het 

wijkbeheerteam (WBT), maken duidelijk dat er maar weinig bewoners écht 

geïnteresseerd zijn in zaken die hun eigen straat of buurt overstijgen. Hun 

betrokkenheid met de wijk manifesteert zich vooral wanneer er bedreigende situaties 

ontstaan, zoals een onveilig Liendert-Zuid. In Nieuw-Hoograven en met name in 

Bouwlust zijn veel bewoners vanuit een positieve insteek betrokken bij het beleid in 

hun wijk. Het Hoograven Aan Zet programma, bijvoorbeeld, ging uit van de eigen 

kracht van de bewoners (wat kan ik betekenen voor de wijk). Het Bewonersplatform 

Bouwlust is van oudsher betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk. 

Een tweede punt waarop Liendert verschilt van de twee eerder onderzochte wijken is 

het schaalniveau waarop de sociale cohesie zich manifesteert. Door de samenstelling 

van de woningvoorraad en de daarmee gepaard gaande verschillen in woonduur 

verschillen de dimensies van de samenhang tussen bewoners (waarden en normen, 

sociale contacten en buurtbinding). Gesprekken met allerlei professionals die actief 

zijn in Liendert hebben duidelijk gemaakt dat de sociale problemen in Liendert zich 

met name manifesteren in de grootschalige sociale huurflats zoals De Horsten. In dit 

type woningen is de noodzaak om de sociale cohesie te versterken veel prominenter 

aanwezig dan in andere delen van Liendert, waar onder andere eengezinswoningen 

het straatbeeld domineren. De eengezinswoningen worden gekenmerkt door een lage 

mutatiegraad. In deze straten is de sociale samenhang volgens de geïnterviewde 

professionals dan ook van oudsher wat sterker dan in de flats. Sociale cohesie in 

Liendert is dus nog meer dan in Nieuw-Hoograven en Bouwlust een verschijnsel dat 

zich op zeer lage schaalniveaus manifesteert. 

Tot slot zou de fase van het stedelijke vernieuwingsproces waarin Liendert zich 

bevindt van invloed kunnen zijn op sociale cohesie aldaar. Op dit punt verschilt 

Liendert nog het meest van Nieuw-Hoograven en Bouwlust: er gebeurt (nog) weinig, 

dus de bewoners zien weinig noodzaak om mee te praten over hun wijk in allerlei 

commissies en verenigingen. Bovendien kent Liendert niet de pioniersgeest die de 

bewoners van Bouwlust altijd hebben gehad. De bewoners zijn dus ook niet gewend 

om al dan niet georganiseerd mee te denken en mee te praten over plannen die hun 

gehele wijk aangaan. Net als de samenstelling van de woningvoorraad, zorgt ook de 

fase van het vernieuwingsproces ervoor dat de invloed van beleidsprocessen zich 

beperkt tot het lagere schaalniveau van portieken, straten en galerijen. Op dit niveau 

zijn bewoners vaak wél erg betrokken, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

herinrichting van een binnenterrein, het plaatsen van nieuwe keukenblokken of het 

doen van kleine ingrepen ter verkrijging van het politiekeurmerk ‘veilig wonen’. 
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6.4 Beleidsaanbevelingen 
De interviews in Liendert laten een beeld zien dat weinig afwijkt van dat in Nieuw-

Hoograven of Bouwlust.  

 

> Eerdere aanbevelingen 

In het vorige rapport werden de volgende aanbevelingen gedaan (zie Van Marissing 

et al. 2004, pp.95-96): 

– Houd rekening met beslissingen die elders zijn/worden genomen; 

– Houd de gevoelens van bewoners frequent in de gaten; 

– Treed naar buiten als organisatie; 

– Zorg voor nieuwe participanten; 

– Voorkom leegloop door vertrek van actieve bewoners; 

– Betrek bewoners al vroeg in het proces; 

– Houd projecten kort en overzichtelijk; en 

– Maak duidelijk wat de (financiële) randvoorwaarden zijn 

 

De aanbevelingen gelden eveneens voor Liendert: in de wijk zijn meerdere partijen 

actief (gemeente, woningcorporaties, welzijnsorganisatie). Allen proberen zij om de 

bewoners bij hun activiteiten te betrekken. Het wijkbeheerteam (WBT) vervult een 

belangrijke rol als uitwisselingsplatform, waarin de verschillende organisaties elkaar 

op de hoogte (kunnen) stellen van plannen en projecten. Op die manier kunnen zij 

rekening houden met elkaars beleid. De gemeente doet veel moeite om in Liendert 

naar buiten te treden, bijvoorbeeld door festiviteiten te organiseren en krantjes te 

verspreiden met nieuws over de wijk, en ook de corporaties hebben ‘een gezicht’ in 

de vorm van buurtbeheerders die in de wijk actief zijn. Nieuwe participanten worden 

de ene keer wat actiever gezocht dan de andere, omdat bewoners in sommige 

situaties uit zichzelf elkaar opzoeken en mee willen praten. In andere situaties 

hebben zij een duwtje in de goede richting nodig, zoals bij deelname aan meer 

formele organisatiestructuren als het WBT of huurdersverenigingen. 

In vrijwel alle onderzochte processen is gebleken dat een vroege betrokkenheid van 

bewoners voor beide partijen veel voordelen met zich meebrengt en soms zelfs een 

voorwaarde vormt voor een succesvol beleid of project. 

 

> Nieuwe aanbevelingen 

De studie in Liendert heeft een aantal nieuwe aanbevelingen opgeleverd: 

– Zoek naar mogelijkheden om cohesie indirect tot stand te brengen of te versterken; 

– Ga niet alleen in discussie met tegenstanders, maar probeer ook voorstanders bij 

informatiebijeenkomsten en inspraakavonden te betrekken; 

– Maak duidelijk waarom je iets wilt en wat de bewoner er zelf aan heeft; en 

– Bewaak de bestaande contacten tussen bewoners en zorg dat je toegang tot deze 

contacten hebt 

 

Cohesie laat zich moeilijk plannen, maar je kunt de totstandkoming of versterking 

ervan wel een handje helpen. In Liendert is een aantal plannen dat direct inzet op 

het versterken van de cohesie (Samen Wonen in De Horsten, Woonservicegebied). 

Uit de interviews met professionals is echter gebleken dat de neveneffecten van 

beleidsprocessen minstens zo belangrijk zijn voor de sociale cohesie. Dit geldt met 

name voor de sociale contacten en de buurtbinding van bewoners; waarden en 

normen worden iets sterker beïnvloed door programma’s die daar bewust op inzetten 

en iets minder sterk door onbedoelde effecten van beleidsprocessen. Houd de 

mogelijke gevolgen van een beleidsproces daarom altijd in de gaten: hoe komen mijn 

beslissingen over op de bewoners?; hebben zij het gevoel dat ze serieus worden 

genomen?; hebben ze het idee dat ze een belangrijke bijdrage hebben geleverd?; et 

cetera. 
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Een tweede aanbeveling komt voort uit de informatieuitwisseling rond de bouw van 

een moskee in Liendert. Daarbij werden door het bestuur en de gemeente niet alleen 

tegenstanders uitgenodigd, maar werden ook voorstanders nadrukkelijk gevraagd om 

hun stem te laten horen, teneinde de discussie een meer positieve lading mee te 

geven. Deze aanpak zou ook in veel andere situaties uitkomst kunnen bieden. Beperk 

je bij het uitnodigen van bewoners, huurders, of andere belanghebbenden dus niet 

alleen tot degenen die eventueel bezwaar tegen de plannen zouden kunnen hebben, 

maar kijk ook of je mensen kunt vinden die achter je staan, zodat je de bijeenkomst 

wat kunt neutraliseren. 

Ten derde: vertel bewoners altijd duidelijk waarom je iets wilt gaan doen en wat zij 

daar zelf aan hebben. Met name de bewoners die al lange tijd in de wijk wonen 

kunnen moeilijk tegen veranderingen en bieden vaak weerstand. Dit is echter lang 

niet altijd nodig en kan worden voorkomen. De totstandkoming van een 

Woonservicegebied bijvoorbeeld, is voor bewoners van de flat van waaruit de 

activiteiten worden georganiseerd niet alleen maar vervelend. Het heeft zeker ook 

voordelen voor hen. Zorg ervoor dat deze voordelen duidelijk zijn en dat bewoners 

begrip krijgen voor de ingrepen. 

Bewaak, tot slot, de bestaande contacten tussen bewoners. Veel contacten zijn 

georganiseerd rond bepaalde thema’s: de renovatie van een flatgebouw, de 

veiligheid in de buurt, parkeerproblemen, etc. Op het moment dat er iets is gedaan 

aan de betreffende problemen valt de basis voor veel van deze contacten weg. Toch 

blijven zij onder de oppervlakte vaak bestaan, want zodra men elkaar nodig heeft, 

weet men elkaar te vinden, zo blijkt uit de gesprekken met professionals in Liendert. 

Zorg er als professional voor dat je toegang tot deze contacten hebt, zodat je deze 

kunt aanspreken wanneer dat nodig is. Buurtbeheerders en conciërges vervullen een 

belangrijke rol als intermediator tussen de bewoners en de voor bewoners vaak 

ondoorzichtige organisaties als woningcorporaties of gemeentebesturen. 

 

> Verder onderzoek 

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de situatie in een middelgrote wijk 

in een middelgrote stad, daar waar het vorige onderzoek relatief grote wijken in 

grotere steden aan de orde stelde (zie: Van Marissing et al. 2004). De interviews 

hebben duidelijk gemaakt dat de verschillen in de bestuurlijke organisatie, tezamen 

met een aantal andere factoren zoals de samenstelling van de woningvoorraad, van 

invloed (kunnen) zijn op de sociale cohesie in de wijk. Deze constatering stelt ons 

voor de vraag of de geconstateerde invloedsfactoren ook in andere middelgrote 

wijken aanwezig zijn en zo ja, of ze daar een vergelijkbaar effect hebben op de 

sociale cohesie. Het zou daarom goed zijn om in een aantal vergelijkbare wijken 

gesprekken met professionals te voeren over de invloed van beleidsprocessen op de 

cohesie in die wijken. 

 

Tot nu toe zijn de bevindingen van zowel Nieuw-Hoograven en Bouwlust als Liendert 

gebaseerd op de ideeën van een groot aantal professionals dat in deze wijken 

werkzaam is. De bewoners zélf zijn echter nog niet aan het woord geweest. Om 

inzicht te verkrijgen in hun mening over de wijk en in hun participatiegedrag, worden 

schriftelijke enquêtes afgenomen. Deze vragenlijsten bevatten onder andere vragen 

over tevredenheid over de buurt, verhuisplannen, lokale media, ervaringen met het 

gemeentebestuur en het gemeentebeleid, veranderingen in de buurt, waarden en 

normen, sociale contacten en participatie. De uitkomsten van deze enquêtes zullen 

worden gebruikt als aanvulling op de resultaten die in dit rapport en in het rapport 

over Nieuw-Hoograven en Bouwlust zijn gepresenteerd.
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Bijlage A Lijst van geïnterviewde personen 

Beleidsadviseur Wijkoverstijgende Zaken, Gemeente Amersfoort / Medewerker 

Afdeling Wijkontwikkeling, Gemeente Amersfoort 

Contactpersoon Woonservicegebied, Gemeente Amersfoort / Adviseur 

Volkshuisvesting, Gemeente Amersfoort 

Medewerker, SCW Amersfoort (1) 

Medewerker, SCW Amersfoort (2) 

Medewerker Meldpunt, Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) 

Medewerker Wijkontwikkeling en Stedelijk Beheer, Gemeente Amersfoort 

Medewerker Leefomgeving en Wijkbeheer, Portaal 

Opbouwwerkster, Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) 

Projectleider El Fath moskee Liendert, Gemeente Amersfoort 

Vice-voorzitter / Extern woordvoerder, Bestuur Moskeevereniging El Fath 

Voorzitter Bewonersvereniging Hestia 

Voorzitter Ondernemersvereniging “De Wiekslag” 

Voorzitter Raadscommissie Beheerzaken, Gemeente Amersfoort / Raadslid VVD, 

Gemeente Amersfoort 

Voorzitter Raadscommissie Sociaal-Maatschappelijke Ontwikkelingen / Raadslid 

Leefbaar Amersfoort, Gemeente Amersfoort 

Wethouder Wijkontwikkeling en Stedelijk Beheer (Christen Unie), Gemeente 

Amersfoort 

Wijkmanager Liendert-Rustenburg (CDA), Gemeente Amersfoort  

Woonconsulent, Omnia Wonen  
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Bijlage B Figuren en tabellen 

Figuur 3.1 Ligging van de wijken Liendert en Rustenburg binnen Amersfoort 

(kaartje) 19 

Tabel 3.1 Overzicht van de woningvoorraad in Liendert en Amersfoort als geheel in 

2001 en 2005 20 

Figuur 3.2 Winkelcentrum De Wiekslag en het wijkgebouw van de Stichting Welzijn 

Amersfoort (foto) 21 

Figuur 3.3 Dienstverlenende bedrijfjes in de bergingen van de flats in Liendert (foto) 

21 

Figuur 3.4 Eengezinswoningen en gerenoveerde appartementen in Liendert Zuid en 

luchtfoto van Liendert (foto) 21 

Tabel 3.2 Demografische kenmerken van Liendert en Amersfoort als geheel tussen 

2001 en 2005 22 

Tabel 3.3 Etnische groepen in Liendert en Amersfoort als geheel tussen 2001 en 

2005 23 

Tabel 3.4 Bevolking naar inkomen en uitkeringsafhankelijkheid in Liendert en 

Amersfoort als geheel tussen 1995 en 2003 (in %) 23 

Figuur 4.1 ‘De Viking’, een kunstwerk dat bij het binnenrijden van de wijk meteen in 

het oog springt (foto) 28 

Figuur 4.2 ‘De Horsten’, galerijflats aan de noordoostrand van Liendert (foto) 31 

Figuur 4.3 Nieuwbouw van de El Fath moskee aan de Zangvogelweg (foto) 32 

Tabel 4.1 Bewonersvertegenwoordiging bij De Alliantie, Portaal en Omnia Wonen 32 

Tabel 5.1 Indicatoren voor sociale samenhang in Liendert en Amersfoort als geheel 

(2005) 35 

Tabel 5.2 Kerncijfers voor de Amersfoortse prioriteitswijken in 2006 36 

Tabel 5.3 Opkomstpercentages bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort  

(1998, 2002, 2006) 37 

Figuur 5.1 Door bewoners zelf aangebrachte ‘regels’ in de Arendshorst (foto) 51 

Figuur 5.2 Een kunstwerk over ‘De Viking’ op een portiekflat aan de Wielewaalstraat  

(foto) 52 

Figuur 5.3 Een glooiend binnenterrein op de hoek van de Zangvogelweg en de 

Liendertseweg (foto) 56 

Figuur 5.4 Het politiekeurmerk: verbetering van de veiligheid van de achterpaden 

door spiegels en betere verlichting (foto) 57 

Figuur 5.5 Regels, informatie en duidelijke naambordjes voor bewoners van de 

Portaalflat aan de Koekoekstraat (foto) 59 

Figuur 5.6 De kantoren van de buurtbeheerders in Liendert (foto) 60 

Tabel 6.1 De invloed van beleidsprocessen op de vormen van sociale cohesie in 

Liendert 63 
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Bijlage C Gebruikte afkortingen 

AAHA (De Alliantie) Amsterdam, Amersfoort, Hilversum en Almere 32 

BDU Brede Doeluitkeringen 12 

BVA Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort 25 

GSB Grotestedenbeleid 12 

IZW Innovatieprogramma Wonen en Zorg 30 

MOP Meerjarenontwikkelingsplan 26 

SCW Stichting Centrale Woningzorg 20 

SMT Stadsdeel Management Team 27 

SSGA Stichting Samenwerkende Groepen Amersfoort 41 

SWA Stichting Welzijn Amersfoort 21 

VGN Vereniging Gehandicapten Nederland 30 

VHB Vereniging Huurdersbelangen 32 

WBT Wijk Beheer Team 27 

ZN Zorgverzekeraars Nederland 30 
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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 

 

a Korte omschrijving van het project / beleid: 

> Wat zijn de doelstellingen? 

> Indien ‘het bevorderen van de sociale cohesie’ wordt genoemd als doelstelling: wat 

wordt hier precies mee bedoeld? 

> Tijdsbestek: betreft het een korte- of langetermijnproject? 

 

b In welke fase bevindt het project of beleid zich nu? 

> Formatiefase 

> Verkenningsfase 

> Visie- of planfase 

> Uitvoeringsfase 

 

c Wat is het schaalniveau van het project / beleid? 

> Buurtniveau 

> Wijkniveau 

> Stadsdeelniveau 

> Onderdeel van een stedelijk project (bijvoorbeeld ‘Binnenstedelijke Vernieuwing’) 

 

II Initiatieven: participatie en uitsluiting 

 

a Wie is of zijn er betrokken (geweest) bij de samenwerking tijdens de formatiefase? 

> Wie is of zijn de initiatiefnemer(s) van het project / beleid? 

> Wie is of zijn er verder nog bij betrokken? 

> Wie is of zijn er juist niet bij betrokken? 

 

b Zijn of worden er ook partijen buitengesloten van participatie? 

> Is er sprake van bewuste uitsluiting (zogeheten ‘gated partnerships’)? 

> Wie heeft of hebben de breedte van het samenwerkingsverband bepaald? 

> Komt het voor dat een partij die wel als noodzakelijke partner wordt beschouwd, 

zelf geen interesse toont? 

> Indien ja: hoe gaat of gaan de initiatiefnemer(s) om met deze partij? 

 

c Kenden de partijen elkaar al van eerdere samenwerkingsverbanden? 

 

d Welke buurtbewoners zijn vooral geïnteresseerd in formele participatie? 

 

e Wat gebeurt er wanneer een plan niet alle bewoners ten goede komt, maar wanneer 

alleen de belanghebbenden zijn vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband? 

 

f Hoe worden (ogenschijnlijk) gedesillusioneerde of ongeïnteresseerde bewoners bij 

een samenwerkingsverband betrokken? Te denken valt aan: 

> Allochtonen 

> Jongeren 

> Ondernemers 

 

g Wordt er moeite gedaan om deze groepen erbij te betrekken? 
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h Is participatie eigenlijk wel altijd gewenst? 

> 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? 

> Hoe kijken beleidsmakers aan de bovenkant van het beleidsspectrum tegen 

participatie van bewoners aan? 

 

III Verhoudingen: samenwerking en afvallers 

 

a Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende partijen? 

 

b Zijn er afvallers? 

> Tijdens welke fase is of zijn deze partij(en) afgehaakt? 

> Waarom is of zijn deze partij(en) afgehaakt? 

 

c Hebben de verschillende partijen ook individuele belangen? 

 

d Maken de afzonderlijke partijen hun individuele belangen ondergeschikt aan het 

algemene belang dat met het beleid / project is gediend? 

 

e Hoe beschouwt men de participerende bewoners in dit project / beleid? 

> Als belanghebbenden 

> Als deskundigen 

> Anders 

 

f Waarom zijn of worden bewoners door andere partijen bij een 

samenwerkingsverband betrokken? Vanwege: 

> Vergroten van het draagvlak 

> Vergroten van de betrokkenheid c.q. sociale cohesie 

> Verhogen van de kwaliteit van het resultaat 

 

IV Problemen en positieve ervaringen van samenwerking 

 

a Wat zijn de ervaringen van eerdere samenwerkingsverbanden? 

Wat zijn de positieve ervaringen? 

Wat zijn de negatieve ervaringen? 

Zijn deze ervaringen van invloed op latere samenwerkingsverbanden (geweest)? 

 

b Welk effect heeft de inspraak- en participatieprocedure op het tempo waarin 

veranderingen zijn of kunnen worden gerealiseerd? 

 

V Effecten van het beleid(sproces) op de sociale cohesie (bedoeld en onbedoeld) 

 

a Heeft het programma of samenwerkingsverband daadwerkelijk bijgedragen aan een 

toename van de sociale cohesie in Liendert? 

> Tussen wie of welke groepen is de cohesie toegenomen? 

> Indien ja: hoe of op welke manier is de cohesie toegenomen? 

> Tussen wie of welke groepen is de cohesie niet toegenomen? 

> Is er ook sprake (geweest) van uitsluiting van bepaalde groepen? 

> Zo ja: welke redenen zijn daarvoor aan te wijzen? 

 

b In hoeverre was dit bedoeld? 
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c In hoeverre was dit onbedoeld? 

 

d Leidt participatie van bewoners tot meer betrokkenheid bij de buurt (buurtbinding) of 

leidt betrokkenheid bij de buurt juist tot meer participatie? 

 

e Is er wellicht sprake van een ‘vliegwieleffect’? 

> Leidt participatie tot meer participatie? 

> Leidt participatie tot meer betrokkenheid? 

> Leidt betrokkenheid tot meer participatie? 

> Leidt betrokkenheid tot meer betrokkenheid? 

 
 







Inhoud
Niet alleen het stedelijke vernieuwingsbeleid, maar ook het beleidsproces beïnvloedt
mogelijk de sociale cohesie in stadswijken. Maakt het uit op welke manier bewoners 
en beleidsmakers met elkaar samenwerken? En is het belangrijk dat gemeente, woning-
corporaties, welzijnswerk en andere institutionele partners op één lijn zitten? Uit eerder
onderzoek in Nieuw-Hoograven (Utrecht) en Bouwlust (Den Haag) is gebleken dat beleids-
processen veelal onbedoelde effecten op de cohesie hebben. De binding tussen bewoners
wordt versterkt bij uitblijvende communicatie van professionals, niet nagekomen beloften 
of bij bedreigende situaties zoals sloopplannen. Volgens een aantal geïnterviewde
professionals zijn bewoners die beleidsmakers goed kennen vaker geneigd om zich voor
hun buurt in te zetten, wat de sociale cohesie doorgaans ten goede komt. In dit rapport
staat de wijk Liendert in Amersfoort centraal. De wijk vertoont enkele opvallende ver-
schillen met de eerder onderzochte wijken, onder andere wat betreft de betrokkenheid 
van bewoners bij het beleid van de woningcorporaties en de manier waarop bewoners 
in de buurt participeren.

Colofon
Dit onderzoek kwam tot stand in het kader van het onderzoeksprogramma Corpovenista,
waarin wordt samengewerkt door negen grote woningcorporaties (de Alliantie, Haag
Wonen, de Key, het Oosten, 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’.
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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