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sidies beper-Id tot paar probleemblllIrten

Het aantal achterstandswijken dat kan
rekenen op extra subsidie, zogenoemde Vogelaarwij
ken, wordt met het oog op bezuinigingen flink terug
geschroefd. In de moeilijkste buurten blijft de ge
meente echter miJjoenen euro's subsidie steken.
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Met angst l!11 beven kijken het
stadsbestuuT en grotl Rotterdamse
woningcorporaties. llaar de kabi
netsonderhandelingen in
Den
Haag. Gevrcesd word! dat de subsi
dies vaor oude sta(}sVlijken als eer
ste zuUen sneuvelen.
Wethouder Domink Schrijer
(PvdA). "Als het Rijksgeld wegvalt,
zuBen we het zelf moeten doen met
dc corporaties. lIeel moeilijk, maar
wijken waru' de veiligileid en de
leefbaarheid bet meest onder druk
staan. hebben nog altiJd extra 011
dersteunin g nodig. Dit najaar
komen we met een lijst van waar
schjjnlijk 10 a 12 wUken;'
Dat betckent een flin ke inkrim
ping van het aantal Vogelaarwijken.
Nu nog krijgen 23 Rotterdamse wij
ken extra geld. lIet gaat niet aileen
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in Rotterdam-Zuid en DelJshaven,
maar ook delen van Kralingen
Crooswijk, het Ondc Noorden en
Overschie. Deze wijken ontvangen
jaarlijks zO'n 25 miljoen euro e.xtra
van het Rijk en de gemeente. In het
kader van het Pact op Zuid bestecdt
de gemeente in de Vogelaarwijken
op Zuid nog eens 13 mlljoen per
jaar. Daamaast investeren de corpo
raties fors extra in deze wijken. jaar
lijks zo'n 80 miljoen.
I1iervan worden tal van zaken be
taald. Niet alJeen het opkopen en
renoveren van oude panden, maar
oak subsiilie voor middenstanders,
het opkllappen van de buiten
ruimte en zelfs wijkfeesten.
Schrijer zegt dat er enkele wijken
ijn waarvan het zonnekJaar is dat
ze geld nodig hebben. Onder meer
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het Oude Westen. Scbiemond. de
Afnkaanderwijk, de J'arwewijk en
Bloemhof.Schrijer· :.We weten dat
het opknappen van een probleem
wijk zeker tien J8.ai" dnurt. Kijk

Concentreer het geld
in het Oude Westen en
Ronerdam-Zuid.

Aryan $chakenhos
maar naar lJoogvliet, Spangen f!n
de Millinxbuurt. Daarzljn we in (je
jaren negentig mee gestart. Nu hoor
je niets meer over die wijken."
De corpora tie die het meeste geld
in de Rotterdamse wijken iuvesteert
is Woonstad Rotterdam: aneen al in

010 zo'n 150 miljoen euro waarvan
48 mlljoeo 'onrendabeJ'. wat dus
neer.komt op een verlies.
VoJgens directeur AIjan Schakenbos zouden bezuinigingen rampzalig zijn. "Er gebeurl ,reel goeds, hijk
maar hoe Katcndrecht IS veranderd.
Zelfs in moeilijke wijken als Blaemhof en Hi1lesluis gaat het de goede
kant op. Het woongenot gaat voor
uit, dat blijkt wt onderzoek. Als we
nu gaan bezuinigen. dan is het aile
maal voor niets geweesl:'
Ook Schakenbos vindl dat het
geld moet worden besteed aan
slechts enkele gebieden. "Concen
U'eer het geld in lid Oude Weste n
en l(otterdum-Zuid. Daar hgt .hel
e werk." Hij gaat er vanuitdat
de gemeente blljft investeren in
de oude wijken . "Het gaat om keu
7.es maken. Neem nu de overkap
ping van de 's-Gravendijkwal. Een
prachtig. maar ook du ur plan. Daar
ligt op dit moment echt niet priori
teil."
ok Q.ver de toekomst va n de
enige Vogelaarwijk in de regio,
Nieuwland in Schiedam, bestaat
onzekerheid.
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