Bewonersfonds voor
verduurzamen van de wijkaanpak
Een Rijksprogramma voor de aanpak van kwetsbare wijken juichen wij van
harte toe! Het systematisch aanpakken van maatschappelijke achterstanden, werken aan veerkracht en
het benutten van alle aanwezige talenten en de kracht van instellingen en overheden kan wat ons
betreft niet snel genoeg starten. Een nieuw programma voor gebiedsgericht werken staat in een lange
traditie van wijkgericht achterstandenbeleid. Het ‘Manifest voor een succesvolle wijkaanpak’
combineert de urgentie van de uitdagingen van deze tijd met de lessen uit het verleden.
Aan de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken vragen we in het bijzonder aandacht voor
het verduurzamen van de inzet richting de toekomst. Als we iets hebben geleerd uit eerdere
wijkaanpakken is dat het werken aan een duurzaam eindpunt van wijkaanpak vaak wordt vergeten of te
laat wordt geagendeerd. Bij een eindpunt hoort bijvoorbeeld een nieuwe waardering van een goede basis
van wijkwerkers in de wijk. Denk aan opbouwwerkers, wijkagenten en wijkambtenaren die de ruimte en
tijd hebben om hun vak uit te oefenen en zo blijvende aandacht geven om vertrouwen te winnen en
preventief te werken.
Ook weten we dat bewoners van deze wijken de constante factor zijn en blijvend dragers zijn van de
behaalde progressie in hun eigen wijk. Met het bouwen aan sterke gemeenschappen, het organiseren van
sterke en evenwichtige bewonersvertegenwoordiging, als ondernemer binnen de wijkaanpak en als
hoeder en beheerder van cruciale wijkvoorzieningen en ontmoetingsplekken.
Bewonersfonds
Daarom vragen we de Tweede Kamer om er zorg voor te dragen dat zij deze rol goed kunnen innemen
door het inrichten van een bewonersfonds voor het verduurzamen van de wijkaanpak.


Reserveer middelen (€10 miljoen voor de aangewezen gebieden, €10 miljoen voor andere
stadswijken) in een fonds;



Laat bewonerscollectieven, met ondersteuning van hun gemeente, voorstellen doen die zullen
bijdragen aan het verduurzamen van de ingezette aanpak;



Organiseer dat aan de start van deze wijkaanpak zoals die vorm krijgt in de Nationale Woon- en
Bouwagenda;



Stimuleer dat deze projecten en aanpakken een plek krijgen in de integrale aanpak van ieder
gebied;



Laat de beoordeling over de toekenning van deze middelen aan een selectie van
(ervarings)deskundigen waarbij de belangrijkste toets is of het bijdraagt aan de verduurzaming
van de inzet van (onderdelen van) de wijkaanpak.
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