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Nieuwsbrief

Kenniswerkplaats Leefbare Wijken Rotterdam
Burgerkracht komt voort uit een goed
samenspel
De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken vroeg wethouder
Korrie Louwes (Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en
Participatie) wat ‘leefbaarheid’ naar haar mening is en hoe
actieve Rotterdamse burgers kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van hun wijk. “Het gaat om welke waarde bewoners
hechten aan welzijn, gebruiks- en belevingswaarde van hun
buurt”, aldus Louwes. “Burgers kunnen hieraan bijdragen
door de ruimte te zoeken die er is om eigen initiatieven te
realiseren om leefbaarheid te vergroten. Die initiatieven en
vindingrijkheid van bewoners is er, zeker in Rotterdam. Als gemeente geven we ze graag de ruimte. De
gemeente neemt een andere houding aan, we staan naast Rotterdammers. Er wordt meegedacht vanuit
betrokkenheid en vertrouwen”.
Wat is voor u de meerwaarde van samenwerking tussen de gemeente en de EUR op het terrein van
kennis over leefbaarheid?
“Burgerkracht komt voort uit een goed samenspel van betrokken bewoners, een betrouwbare overheid en
inlevende professionals. Aan dat samenspel zijn inmiddels mooie initiatieven ontstaan. Door alle ervaring
die we opdoen en studies als deze wordt de samenwerking steeds beter en kunnen we nog veel meer
bewonersinitiatieven tegemoet zien. Ik hoop dat we deze band met de EUR de komende jaren aanhouden
en versterken zodat we nog beter beeld krijgen wat nodig is om betrokken burgers mee te laten doen.”
Wat hoopt en verwacht u de komende jaren van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken?
“Er zullen de komende jaren nog meer prachtvoorbeelden komen die de kracht van burgerparticipatie
zullen aantonen en ook zal duidelijk worden op welke terreinen het nog beter kan. De Kenniswerkplaats is
in staat om deze successen en kansen goed in beeld te brengen en zowel burger als bestuur van advies
te voorzien.”
Heeft u nog tips die u de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken wilt meegeven?
“Blijf naar buiten gaan, kijk goed om je heen en zie wat voor een enorme kracht er in burgers schuilt om
hun gebied nog mooier te maken.” Volgens ons is dit een goed advies voor alle medewerkers van de
gemeente Rotterdam!

Evelien Tonkens houdt lezing op 27 februari
Lezing “De kracht van burgers” door prof. Evelien Tonkens (UVA)
Donderdagmiddag 27 februari van 15.00 tot 17.00 uur in
De Nieuwe Banier, Banierstraat 1, 3032 PA Rotterdam
“Participatiesamenleving” is het woord van het jaar 2013, een woord dat
we ook in 2014 nog vaak zullen tegenkomen. De term slaat op een samenleving waarin burgers minder van de overheid mogen verwachten en zelf
meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en hun omgeving.
Dat burgers meer voor zichzelf en voor anderen moeten zorgen, is niet
alleen het gevolg van bezuinigingen maar heeft ook ideologische redenen.
Het idee is dat burgers minder afhankelijk van een zorgende overheid moeten zijn. Zij kunnen dingen zelf
én beter doen dan die overheid.
Ook in Rotterdam is de roep om zelfredzaamheid en ‘burgerkracht’ actueel. Ouderen en zorgbehoevenden
zullen een groter beroep op hun naasten en de buurt moeten doen. Bewoners namen het heft in eigen
handen om lokale voorzieningen, van buurthuis tot leeszaal, open te houden en zelf te organiseren. Bewoners zullen ook eens zelf de rommel van de straat moeten rapen.
Professor Evelien Tonkens is sinds 2005 bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van
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Amsterdam. Ze doet al jaren onderzoek over informele zorg en burgerparticipatie in kwetsbare buurten
tegen de achtergrond van een zich terugtrekkende overheid. In haar lezing “De kracht van burgers” zal
Tonkens ingaan op verschillende domeinen van lokaal beleid en de vraag stellen welke rol actieve burgers
daarin kunnen spelen. In welke domeinen kunnen we veel en in welke domeinen kunnen we minder verwachten van actief burgerschap?
En wat zijn de opbrengsten van actief burgerschap? Maar ook: tegen welke belemmeringen lopen actieve
burgers op? En tenslotte wat moet de lokale overheid doen (of misschien vooral ook laten!) om actief
burgerschap en de opbrengsten daarvan optimaal te bevorderen en niet (onbedoeld) een stok tussen de
spaken te steken?
Na de lezing volgt een forumdiscussie met o.a. prof. Justus Uitermark.
Evelien Tonkens

Kenniswerkplaats Leefbare wijken gaat door!!
Begin september bereikte ons het heugelijke nieuws dat de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit overeen zijn gekomen om in ieder geval nog twee jaar door te gaan met de Kenniswerkplaats Leefbare
wijken. Dit betekent dat we verder kunnen gaan met het ontwikkelen van praktijkrelevante kennis over
leefbaarheid en stadsbuurten, het verspreiden en bediscussiëren van zulke kennis middels te organiseren
bijeenkomsten, virtuele discussieplatforms, enz., het tot stand brengen van coalities in Rotterdam tussen
onderzoekers, beleidsmakers en professionals op het gebied van leefbaarheidvraagstukken en, door dit
alles, op basis van geleverde kennis tot een betere en beter onderbouwde (in termen van te verwachten
effectiviteit) aanpak van de leefbaarheid in Rotterdamse wijken te komen.
Lees verder... op de website van KWP Leefbare wijken

Terugblik bijeenkomst
‘leefbaarheid effecten op verkoop corporatiewoningen’
Al bij de eerste bijeenkomsten van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken kwam de vraag op wat de verkoop van corporatiewoningen betekent voor de leefbaarheid van stadsbuurten. Wooncorporaties verkopen
momenteel soms op grote schaal huurwoningen aan bewoners, mede met als doel de leefbaarheid van
buurten te verbeteren. Maar heeft deze strategie wel het gewenste effect? Op de bijeenkomst van de KWP
op 10 oktober jl. in wijkcentrum De Nieuwe Banier presenteerden drie sprekers hun inzichten over deze
kwestie.
Lees verder... op de website van KWP Leefbare wijken
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