
 De Nieuwe Wijkaanpak

 Een plan van Linksom! in de PvdA 

 De Sociale Wijkaanpak van eind 20-ste eeuw in Nederland is niet af. 
Een nieuw elan in de wijken kan alleen ontstaan op basis van nieuw beleid .

Deze presentatie is op basis van het plan de Nieuwe Wijkaanpak en is samengesteld 
door Pierre Polderman, Rosemary Polderman-Hall en Louis Plas,

13-6-2017 Versie 1.0



Doel van de presentatie

• Kennis van de Nieuwe Wijkaanpak 
breed uitdragen in PvdA gelederen

• Draagvlak voor het plan organiseren 
bij de PvdA leden aan de basis

• Verzamelen van feedback voor het 
het actueel houden van dit plan

• De hoofdlijnen inbrengen in 
progressieve gemeentelijke 
verkiezingsprogramma’s



Historie 

• 1990 Sociale Vernieuwing 
– Stadsvernieuwing, Melkertbanen, 

buurtteams

• 2000 Grote Steden beleid
– woningvoorraad uitgebreid, Veiligheid,  

“monitors” 

• 2006 -2009 Wijkaanpak
– Vogelaarwijken. Tegenstellingen 

• 2016 Nieuwe wijkaanpak



Doel schrijven plan nieuwe 
wijkaanpak

• Benadrukken als kernwaarde in de linkse 
traditie

• Wijkaanpak heeft echt zin; investeren is nodig.
• Verschuiving speerpunten

– Voorbeelden
• Van nieuwbouw naar vernieuwbouw
• Aanpak laaggeletterdheid
• Omgaan met verscheidenheid in identiteit  

• Betere middelen en 
• Toepasbare methodieken



Basisprincipes

• Samenwerking faciliteren
– Samenhang in de wijken moet ook financieel worden 

gestimuleerd

• Werken aan verbetering (hoe?)
– Meten
– Onderzoeken
– Testen
– Vernieuwen

• Meedoen
– De wijk is meer dan het eigen erf

• Landelijk bundelen van resultaten 



Essentie nieuwe wijkaanpak
een nieuw elan

• Wonen
– Meer en betaalbare kwaliteit 

• Kennis
– Bestrijding laaggeletterdheid

• Werkgelegenheid
– Basisbanen 

• Welzijn
– Veiligheid in een gezonde omgeving

• Zorg
– Betaalbaar en dichtbij

• Identiteit
– Ken en respecteer elkaar



Wonen

• Investeren in voorraad betaalbare 
woningen
– Te kleine voorraad
– Voor velen te duur
– Geen doorstroming

• Oplossingsrichting
– Inzetten nieuwe technieken
– Aantrekken meer investeerders



Kennis

• Investeren in onderwijs wijken met veel 
dynamiek
– Vergrijzing
–  Verandering wijksamenstelling

•  Oplossingsrichting
– Integrale programmatische aanpak

• Geen losse projecten

– Ingrijpen bij langdurig slechte kwaliteit
– Belonen van successen



Werkgelegenheid

• Investeer in basisbanen met zichtbaar 
effect op welzijn
– Melkertbanen zijn afgeschaft
– Gedwongen tegenprestatie is een straf

• Oplossingsrichting
– Professionalisering buurtpreventie
– Versterking toezicht
– Aanpak overtredingen
– Gerichte professionele ondersteuning



Zorg

• Overdracht zorgtaken aan gemeenten (wat 
ging fout?)
– Bezuiniging
– Financialisering /economisch denken

• Oplossingsrichtingen
– Vergroting bevoegdheden wijk

• wijkbudgetten

– Gerichte inzet ICT (domotica)
– Professionele ondersteuning vanuit centraal punt
– Behoorlijk beloond vrijwilligerswerk



Identiteit

• Gevoel van verwaarlozing bestaande bewoners
– Grote doorstroming
– Focus op nieuwkomers
– Ondermijning solidariteit

• Oplossingsrichtingen
– Samenwerking wijkagent buurtwerker GGD
– Sociaal Casework (impact op totale wijkpopulatie)
– Buurthuis van de toekomst

• Hoe krijg je de wijk vanachter de TV vandaan?
– Motiveren, activeren, ook in de politiek



Organisatie

• Centrale coördinatie op hoofdlijnen op 
rijksniveau
– Gemeenten kunnen dit niet alleen aan
– Geldstromen

• Onderzoek naar geldstromenper 
gemeente

• Gemeentelijk ombudswerk
• Planning- en Budgetbevoegdheid bij 

wijkcoördinator die landelijk rapporteert



Financiën wijken
 Hoe zit dat uw gemeente?

• Wat is er nu aan geld beschikbaar?
• Wat gaat er goed?
• Wat kan er beter?



Financiën (2)

• Wat vindt Linksom nodig? 500 
miljoen 

• Prioriteit 1 bijv. laaggeletterdheid
–  wat kost het en wat levert het op?

• Prioriteit 2 bijv. concièrges als 
basisbaan
– wat kost het en wat levert het op



Aanbevelingen

• Neem de volgende punten op in 
lokale verkiezingsprogramma’s
– Kies een thema

• Vast percentage van 
gemeentebegroting voor wijkaanpak
– Concreet voorstel in euros

• Verantwoording 
• Successen vieren 
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