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Gáán ze eens
par tic iperen,
luistert niemand
Reportage Inspraak Rotterdam wil graag dat burgers
meedenken over het beleid van de gemeente. Maar bij
de bouw van een school in een woonwijk gaven ze
de bewoners amper inspraak. Een aantal bewoners verzet
zich. „ Je mag niet meepraten.”

Door�onze�redacteuren
Elsje�Jorritsma en�Sheila�Kamerman

H
et Vredenoordplein in
Rotterdam-Kralingen ligt
ingesloten tussen grijze,
lage flats. De basisschool
op het plein staat sinds
een jaar leeg. Er waren te

weinig leerlingen. Nu spelen er buurtkin-
deren op het schoolplein. En op het bete-
gelde voetbalveld, het speeltuintje en
rond de stenen tafeltennistafel.

Straks komt op de plek van de verlaten
basisschool een middelbare vmbo -school
met vierhonderd leerlingen. Het Me-
lanchton Kralingen zit nu een eind ver-
derop aan de brede en drukke Oudedijk,
maar dat pand vindt de schoolleiding al
jaren ongeschikt. Eerder zou de school op
een ander plein in de buurt komen, maar
na protest van omwonenden daar – en de
sluiting van de basisschool – werd het het
Vre d e n o o rd p l e i n .

Ook daar is lang niet iedereen blij met
de komst van de school. Zerha Kayhan
bijvoorbeeld. Ze staat met twee buur-
vrouwen te kletsen op het schoolplein.
Vierhonderd leerlingen op dit plein? Het
is heel klein: ongeveer 130 bij 80 meter.
Die jongeren hangen er allemaal rond in
de pauze en na schooltijd. Dat betekent
ook vierhonderd fietsen en scooters. Veel
a u to’s als er rapportbesprekingen zijn. En
veel minder ruimte voor de kinderen.
Haar kinderen zijn groot, maar al die
kleintjes. Ze wijst naar de spelende kin-
deren op het plein.

En tóch gaat Zerha Kayhan niet protes-
teren. Het heeft geen zin, denkt ze. De ge-
meente luistert daar niet naar, denkt ze.
En dat zegt ook de oma van zeventig die
even verderop naast het speeltuintje op
een bankje zit. Haar kleinzoon van zeven
hangt op z’n kop in het klimrek. Ook zij
vindt de middelbare school geen goed
plan. „Het is zo’n gezellig plein, nu”, zegt
ze. „Maar je kan het toch niet tegenhou-
den. En misschien ben ik er wel te oud

voor om op de barricaden te gaan staan.”
Er is maar één rijtje huizen waar bewo-

ners wél weerstand bieden. Het zijn de
acht klushuizen aan de kant van de Wol-
lenfoppenstraat. De eigenaren van die
huizen waren net twee jaar bezig met het
opknappen van hun grote woningen toen
ze mei vorig jaar bij toeval hoorden dat op
het plein voor hun huis een middelbare
school zal verrijzen. De nieuwe school
wordt drie verdiepingen hoog. Een van
de bewoners is Julie Adams, haar huis is
bijna af.

Zij maakt zich zorgen over het gebrek
aan speelruimte voor de kinderen die
rond het plein wonen, rondhangende
jeugd op het plein, scootertjes, vele fiet-
sen en fietsenrekken, onveilige verkeers-
situaties in de smalle straten, parkeer-
druk. En vooral ook: nog meer steen in

Het�Vredenoordplein�in�Rotterdam.Er�staat�nu�nog�een�verlaten�basisschool,�straks�komt�er�een�middelbare�school.�Bewoners,�onder�wie�Julie�Adams�(rechtsboven),�protesteren�ertegen.
Rechtsonder�een�artist’s�impression�van�de�nieuwe�school.
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een dichtbevolkt stukje Rotterdam. Net
als de andere bewoners die er hun mond
over houden. Maar zij klaagt wél.

Rondhangende jeugd
Onderwijswethouder Hugo de Jonge
(CDA) nam het besluit om de school hier
naartoe te verhuizen. Hij denkt dat de
school het plein juist een boost zal geven.
„Laten we wel wezen, het ziet er nu niet
u it .” Van rondhangende jeugd zullen de
bewoners weinig last hebben, verwacht
hij. Er komt een schoolplein voor de vier-
honderd scholieren, de school heeft be-
loofd om ze binnen de hekken te houden.
„Desnoods voeren ze pauze op verschil-
lende momenten in.” Dat gaat niet luk-
ken, zegt Julie Adams. „Je houdt jonge-
ren van veertien, vijftien of zestien niet
op zo’n klein schoolplein.”

Het Vredenoordplein is een voorbeeld
van de weerbarstigheid van burgerparti-
cipatie. Rotterdam ziet haar burgers bij
voorkeur participerend, mondig en be-
trokken, zegt de stad – net als elke andere
gemeente. Voor de zorg voor ouderen,
zieken en anderszins hulpbehoevenden
rekent het Rijk sinds kort zelfs op partici-
patie van de burger. Maar in de praktijk is
het soms lastig.

„Je kunt niet de hele dag vergaderen”,
zegt De Jonge op de vraag of hij de bewo-
ners niet had kunnen betrekken bij de
keuze voor de school op het Vredenoord-
plein. Hij vindt de protesten van de be-
woners van de klushuizen „flauw ”. „He t
kan niet zo zijn dat degene die het hardst
roept, ook de meeste aandacht krijgt.”
„Als de gemeente geen mondige burgers
wil, had ze geen klushuizen moeten ver-
ko p e n”, zegt Julie Adams.

Aanf luiting
Hoogleraar algemene sociologie Godfried
Engbersen aan de Erasmus Universiteit
vindt dat Rotterdam deze casus niet han-
dig heeft aangepakt. Als burgerparticipa-
tie zich beperkt tot mantelzorg en vrij-
willigerswerk is het een aanfluiting, zegt
hij. „Als je burgerparticipatie belangrijk
vindt, en dat vindt Rotterdam, dan moet
je ook met de burgers in gesprek als het
om complexere zaken gaat. De invulling
van een plein voor je deur is nou bij uit-
stek een onderwerp dat bewoners be-
langrijk vinden. Die voelen zich serieus
genomen als ze daarover vooraf kunnen
meepraten. En niet alleen achteraf als
het gaat om waar de bloembakken ko-
m e n .”

De gemeente moet dan niet alleen met
de bewoners van de klushuizen in ge-
sprek, maar juist ook met de minder
mondigen, zegt hij. „Het is hun taak een
brug te slaan tussen beide groepen.”

Hij is overigens niet op voorhand tégen
een school op het plein. „Scholen hebben
een belangrijke maatschappelijke functie.
Ze kunnen het kloppend hart van een
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wijk worden. Je moet alleen goed zoeken
naar de beste plek.”

De groep aan de Wollenfoppenstraat
ploos uit wat er aan de hand was. De
school, zo bleek, was al tien jaar geleden
een nieuwe locatie beloofd. Er zijn „we l
t i e n” andere locaties bekeken, zegt De
Jonge. Uiteindelijk was gekozen voor
een andere locatie, een ve rge l i j k b a a r
plein bij de Assendelftstraat, ook om-
ringd door woningen. Dat plein had al
een maatschappelijke bestemming, zo-
dat het bestemmingsplan niet hoefde
a a nge p a s t .

Maar dát plein ligt in een betere buurt.
Het ligt een kleine kilometer verderop.
Toen de omwonenden van dat plein er-
achter kwamen dat er een middelbare
school zou worden gebouwd, waren ze
behoorlijk pissig. De gebiedscommissie
tekende bezwaar aan en niet lang daarna
wijzigde het plan: de school zou op het
Vredenoordplein komen.

Zonder overleg
Hugo de Jonge zucht diep als hij het
hoort. Precies op dat moment ging de ba-
sisschool op het Vredenoordplein dicht
en daarmee kwam die plek vrij, zegt hij.
„Het heeft niets te maken met bewo-
n e r s p ro te s t .” De Jonge is voor inspraak,
zegt hij, „maar op het goede moment”.

Bij het vaststellen van het bestem-
mingsplan, toen het plein een onder-
w ijsb e s te m ming kreeg. Die bestemming
is begin 2014 herijkt, toen stond er nog
een basisschool.

En nu wil hij graag met bewoners pra-
ten over hoe de school wordt ingepast in
de wijk – parkeerplaatsen, verkeersstro-
men, groen, enzovoorts.

En er zijn ook bewoners die meepraten
over het plein mét school. Maar De Jonge
wil niet praten over de vraag óf er een
school komt. De wethouder is bevoegd
om – binnen het bestemmingsplan – te
bepalen waar scholen komen. Zonder
ove r l e g .

De Jonge geeft toe dat de procedure

beter had gekund. Hij had vooraf met de
gebiedscommissie kunnen overleggen
over de meest geschikte plek voor nieuw-
bouw, zegt hij, ook al hoeft dat formeel
niet. De gebiedscommissie, die in 2014 de
deelgemeente heeft vervangen, geldt als
de stem van de bewoners. Zij zijn kenners
van de buurt bij uitstek, die zich buigen
over welzijn en veiligheid en de buiten-
ruimte van de wijk.

De gebiedscommissies hebben een be-
perkt mandaat, zegt Engbersen. „De ge-
meente moeten het overleg met de bur-
gers zelf zoeken.”

„Dat nieuwe model is geïntroduceerd
met de belofte van meer inspraak voor de
burger ”, zegt Rens Overdam (VVD), voor-
zitter van de gebiedscommissie Kralin-
gen-Crooswijk. „Dan is het handig om
vooraf advies te vragen. Dat vergroot het
draagvlak van zo’n beslissing.” Met de
komst van de gebiedscommissies zijn
verwachtingen geschapen. „Maar de
praktijk is weerbarstiger”, zegt Overdam.
„Het beleid wordt centraal gemaakt, lan-
delijk of aan de Coolsingel.”

P l a nt e n b a k
Wat Julie Adams vooral steekt is dat de
gemeente Rotterdam graag wil dat bewo-
ners participeren. „Maar alleen als het
hun uitkomt. Je mag een plantenbak of
vuilniscontainer aanvragen. Maar je mag
niet meepraten over de leefbaarheid van
je eigen wijk.”

Wethouder De Jonge: „Er komt een
school hè, geen verslaafdenopvang. Het
zijn de kinderen uit de wijk zélf die daar
op school zitten. Dat een paar wijkbewo-
ners daar dan zó heftig tegen protesteren,
dat vind ik niet oké. Het was een heel an-
der verhaal geweest als het om een gym-
nasium zou gaan in plaats van om een
v m b o.”

Adams bestrijdt dat: het gaat ons om de
middelbare school. Het niveau maakt ons
niets uit. Volgens Julie Adams en haar
mede-klushuisbewoners gaat de school
de buurt „ve r s t i k ke n”.
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Als je huis maar niet
in waarde daalt

MICHEL KRIELAARS

‘I k vind het niet zo erg hoor dat die gasten ko-
m e n”, zegt de vlotte zeventigster. „Maar waarom
opnieuw naar Zaandam. We hebben er al zoveel.
Het kost kapitalen.”
We staan voor Saendenborch, het voormalige

UWV-gebouw op de hoek van het Rustenburg en de Stati-
onsstraat. Begin 2017 worden hier tijdelijk 500 asielzoe-
kers ondergebracht. Vorige week was er commotie in de
gemeenteraad, omdat buurtbewoners vrezen voor een da-
ling van de waarde van hun huis of voor mogelijke IS-strij-
ders. Ook vroeg een bezorgde moeder zich af of de asiel-
zoekers wel zo tolerant voor haar joodse kinderen zouden
zijn.
Maar hoewel de meerderheid van de buurtbewoners haar
twijfels over het nieuwe asielzoekerscentrum uitte, stem-
den slechts drie van de twaalf partijen in de gemeenteraad
tegen. De vlotte zeventigster haalt er haar schouders over
op en zegt: „We hebben nu eenmaal een PvdA-burgemees-
ter, en die partij wil die asielzoekers.”

H aar stad telt er inmiddels zo’n 1.100. Tot voor kort
waren er een paar honderd in tenten in het Veld-
park ondergebracht. En in de haven zijn twee

voormalige bajesboten als tijdelijk opvangcentrum inge-
richt. „Ik heb er geen last van,” zegt ze als echte liberaal,
„zoals ik dat ook niet heb van al die Turken en Marokka-
nen die hier al tientallen jaren wonen. Maar ik kan me wel
voorstellen dat het veel mensen opbreekt dat die asielzoe-
kers meteen een huis en werk krijgen, en zij daar zelf naar
kunnen fluiten.”
In de Stationsstraat sluit de 27-jarige Poolse IT’er Tomas
zijn voordeur achter zich. „Als die asielzoekers komen, ga
ik verhuizen”, zegt hij. „Ik voel me dan niet meer veilig, al
begrijp ik dat die mensen voor een oorlog zijn gevlucht en
je ze moet helpen.”
Meerdere burgers die ik rond Saendenborch spreek, denken
er zo over. Ze zijn van goede wil, maar hebben weinig ver-
trouwen in hun bestuurders. „Het zijn niet meer alleen tok-
kies die PVV stemmen”, waarschuwt de vlotte zeventigster.

E ven verderop valt een gehandicapte man op een
scootmobiel tegen me uit als ik hem naar de bajes-
boten vraag. „Weet je wel wat zo’n asielzoeker

ko s t ? ” bromt hij cynisch.
Jongere Zaankanters reageren optimistischer. Zo maken
de gespierde broers Tim en Mike zich geen enkele zorgen
over het nieuwe opvangcentrum. Tim: „Ze moeten toch
ergens wonen.” Mike: „We moeten ze niet allemaal over
één kam scheren en ook openstaan voor hun cultuur.”
Een vrouw van in de veertig, die jarenlang in het Midden-
Oosten heeft gewerkt, komt bij ons staan. „Naïef ge-
d a c ht ”, zegt ze. „Die jongens beseffen gewoon niet wat op
ons afkomt. Maar de tijd zal het leren.”

Michel�Krielaars (m.krielaars@nrc.nl)�vervangt�deze�weken
Tom-Jan�Meeus.

‘Het zijn niet meer alleen
de tokkies die PVV stemmen’,
waarschuwt de vlotte zeventigster


