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Aktiegroep moet blijven

Wethouder Eerdmans wil stoppen met het financieren van faciliteiten voor bewonersorganisaties, 
zoals opbouwwerk en huisvesting. Bewonersorganisaties moeten intrekken bij Huizen van de Wijk 
(buurtcentra nieuwe stijl) en activiteiten moeten ze finacieren uit incidentele subsidies. 

Ook de Aktiegroep Het Oude Westen moet onder dit nieuwe regiem gaan vallen. 

De Aktiegroep was in de jaren zeventig episch centrum van bewonersacties tegen verloedering van 
de oude stadswijken. De Aktiegroep is ook anno 2016 een vitale organisatie voor en door bewoners in
de wijk. 

De bewonersorganisatie is een aktiegroep gebleven maar heeft zich ook ontwikkeld tot een 
onafhankelijke voorzienig in de wijk die advies en support biedt aan allerlei verschillende 
bewonersinitiatieven en die initiatiefnemers van diverse pluimage in de wijk met elkaar verbindt. 

Opbouwwerkers van de Aktiegroep ontvangen hun opdrachten niet van de gemeente maar van 
bewoners van de wijk. De bewonersorganisatie staat in een traditie van spel en tegenspel in de stad, 
met de gemeente als medefinancier van haar eigen oppositie. Dit arrangement was jarenlang een 
bouwsteen voor versterking van de lokale democratie.

Oppositie en samenwerking gaan goed samen. De Aktiegroep richt zich op een productief samenspel 
van bewonersinitiatieven en instellingen/instanties in de wijk.

Een bewonersorganisatie is geen welzijnsinstelling. ‘Het is onwenselijk dat bewonersorganisaties zich 
MOETEN richten op de gemeentelijke welzijnsopdracht’, zegt de gebiedscommissie Kralingen 
Crooswijk in reactie op de gemeentelijke voorstellen. ‘Bewonersorganisaties maken geen deel uit van 
de gemeentelijke organisatie, ze worden niet ‘ingekocht'; hun meerwaarde is juist dat ze zelfstandig 
zijn en blijven, en zelf kunnen bepalen waar ze zich op richten.’

Als de Aktiegroep niet bestond zou ze moeten worden uitgevonden. 

Er is anno 2016 grote behoefte aan een voorziening die, onafhankelijk van welzijnsinstellingen en 
gemeente, faciliteiten kan bieden aan bewonersinitiatieven en deze initiatieven met elkaar verbindt. 
Er is een niemandsland in de Rotterdamse wijken aan het ontstaan tussen enerzijds de 
geprogrammeerde activiteiten van welzijnsinstellingen en anderzijds het vrije initiatief van de sociaal 
ondernemers die de weg weten te vinden binnen het sociale domein. 

Een publieke voorziening die faciliteiten biedt voor bewonersinitiatief vormt niet alleen een 
versterking van de democratie, maar kan ook bijdragen aan nieuwe gezamenlijkheid in wijken en 
maatschappelijke deelname van een ieder.

Misschien is het dus toch een goed idee om een nota ‘Bewonersorganisaties’ op te stellen zoals 
aanvankelijk de bedoeling was van de gemeente. Zo’n nota kan dienen als kapstok voor een discussie 
over bewonersorganisaties nieuwe stijl waarbij stadmakers, sociaal ondernemers, vrijwilligers, 
opbouwwerkers, wijkagenten, projectleiders en politici de krachten bundelen en nieuwe formules 
ontwikkelen.

Anne van Veenen

oud-directeur van het Instituut Opbouwwerk Rotterdam IOR


