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Vereniging
De vereniging is een voortzetting van een informeel initiatief van enkele bewoners. Een brief van B&W
waarin een 'mobiele gebruikersruimte' werd aangekondigd, was de drijfveer om meer bewoners te
activeren. Na een oprichtingsvergadering op 18 mei, waarbij ook de naam werd gekozen, en
vervolgens vele acties gedurende de zomer, werd de oprichtingsakte van B.O.O.G. formeel
gepasseerd bij de notaris op 7 oktober. B.O.O.G. staat voor 'Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie
's-Gravendijkwal' en is door het tussenvoegsel 'Ontwikkelings' geprofileerd als een organisatie die niet
alleen urgente problemen wil aankaarten en helpen oplossen, maar die ook naar de toekomst van de
's-Gravendijkwal wil kijken. B.O.O.G. is een zogenaamde 'vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid' en heeft tot doel: 'het verbeteren van het woon-, leef- en werkklimaat van de 'sGravendijkwal en haar onmiddellijke omgeving'. De vereniging staat open voor lidmaatschap van
bewoners en bedrijven. Het logo van B.O.O.G. is gebaseerd op de hekken van de tunnelbak.
Bestuur
Het oprichtingsbestuur bestond uit: R. te Loo, voorzitter en penningmeester; E.H. van Soest,
secretaris; J. Hogenboom, secretaris beleidszaken en politiek; en de leden: M. Ketting, R. Castelijns
en D.Corbet.
Leden
Hoewel B.O.O.G. dus al in heel 2004 actief was, is pas laat in het jaar, na de formele oprichting,
begonnen met het werven van leden en daarom zijn de lidmaatschappen en contributie pas per 2005
ingegaan. De kerngroep van bewoners (A. Griffioen, A. Bos, F. Lukassen, J. Buijs, L.P. van Rhijn) die
zich aanvankelijk in de spuitbusdiscussie stortten en die vaak heel specifieke expertise bezitten, is het
bestuur gelukkig blijven ondersteunen met allerlei activiteiten. Deze groep bleek zo een onmisbaar
fundament voor B.O.O.G.
Communicatie
- Communicatie naar de leden was vaak een stiefkindje. Door de grote druk die de activiteiten richting
stadsbestuur, politiek en ambtenarij hebben gekost, was er te weinig tijd over om regelmatig contact
met de leden te onderhouden.
- Wel is iedereen vroeg geattendeerd op de website van de 's-Gravendijkwal, die zorgvuldig en met
grote regelmaat wordt onderhouden door een bewoner en waarop alle cruciale correspondentie en
notities zijn gearchiveerd. Zie: www.sgravendijkwal.nl. De website bevatte al snel een overzicht van
meldingen in de pers over de 's-Gravendijkwal, oude en nieuwe foto's, kindertekeningen en informatie
over overlastmeldingen en over het verwijderen van graffiti op panden. Leden en geïnteresseerden
kunnen zich automatisch laten attenderen op nieuwe informatie die op de website verschijnt.
- Aan het eind van het jaar, op 9 december, vond een bijeenkomst voor alle bewoners plaats in de
Finse kerk, waarbij de wijkpolitie aanwezig was en presentaties van de meldpunten drugsoverlast van
beide 's-Gravendijkwal-wijken werden gegeven.
- De lokale pers heeft in 2004 meerdere keren over de 's-Gravendijkwal en haar problemen
gepubliceerd.
Activiteiten algemeen
Het bestuur is voortvarend begonnen met het opbouwen van een netwerk in ambtelijke en bestuurlijke
kringen:
- Er is contact gelegd met bewonersorganisatie Middelland en met Actiegroep Oude Westen, die 'voor
het eerst' naar aanleiding van de 's-Gravendijkwal gezamenlijk rond de tafel zaten. Leden van
B.O.O.G. die contact hadden met Oude Westen, hebben deelgenomen aan het project 'Drugs in kleur'
waarbij straatschouwingen werden gehouden om overlast te signaleren. Helaas alleen voor de Oude
Westen-zijde van de 's-Gravendijkwal.
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- Met de wijkteams van de politie (Middelland en Oude Westen) is goed contact opgebouwd, met de
chef van het wijkteam en/of buurtagenten. De korpschef bracht een informeel bezoek.
- Door notities aan de gemeenteraadsleden en wethouder te schrijven, is ook de politiek zich bewust
geworden van het bestaan van de 's-Gravendijkwal (zie verder hierna). Met wethouders en diverse
raadsleden werd contact opgebouwd. De 's-Gravendijkwal kreeg bezoek van de fractievoorzitter van
de SP. Met een delegatie van Leefbaar Rotterdam is de hele straat 'bekeken'.
- Contact leggen met de voorzitters van de deelgemeenten, of met ambtenaren van die diensten,
bleek te moeizaam. Maar het bestuur B.O.O.G. heeft zich, na de daverende entree tijdens de
vergadering over de spuitbus, zie hierna, ook vooral op het centrale stadsbestuur gericht.
- B.O.O.G. heeft middels een interview door de voorzitter en toezending van relevante notities,
bijgedragen aan de totstandkoming van het beleidsrapport 'Bijzondere doelgroepen in het Oude
Westen en Middelland', door RIGO Research en Advies BV, in opdracht van de stadsmarinier Oude
Westen. Het rapport verscheen uiteindelijk in 2005 en besteedt ondermeer een paragraaf aan de 'sGravendijkwal en de bolletjeskaart. Het rapport stelt over de aan 's-Gravendijkwal grenzende wijken:
''Het adaptief vermogen van de wijken is tot het maximum opgerekt.''1
- Er is informeel contact gelegd met het bestuur van Stichting Boulevard, de bewonersorganisatie van
Mathenesserlaan en Heemraadsingel en met de bewoners van de Schietbaanstraat die zich in 2004
begonnen te organiseren. De Boulevard-werkgroep buitenruimte steunde de 's-Gravendijkwal bij het
verkrijgen van zoveel mogelijk ondergrondse vuilcontainers. In verband met bezwaren tegen een
vergunning voor een seksinrichting, is samengewerkt met de bewonersgroep van de Saftlevenstraat.
Activiteiten specifiek: bolletjeskaart en spuitbus
De gewraakte 'mobiele gebruikersruimte', ofwel de 'spuitbus', was de bekende druppel die de
emmer deed overlopen voor de 's-Gravendijkwal-bewoners. Bij de informatieavond die de wethouder
(Van Sluis, die inmiddels waarnam voor De Faria) had georganiseerd kwamen boze bewoners elkaar
tegen en zij besloten verder gezamenlijk op te treden.
De informele buurtgroep die vóór B.O.O.G. bestond, had al eens een concept 'bolletjeskaart'
gemaakt. Die kaart laat op een plattegrond van de 's-Gravendijkwal zien, via gekleurde bolletjes, waar
een seksinrichting, opvanghuis, onduidelijk gebruikt pand, vervallen pand, leegstaand huis etc. is.
Voor de zekerheid was de kaart nog eens geactualiseerd door bewoners, die pand voor pand de
situatie inschatten. Alle probleempanden op een rij gaven een confettiachtig effect. Deze
schijnvrolijkheid is op 29 januari, tijdens een rumoerige vergadering van de Raadscommissie Bestuur
en Veiligheid, gepresenteerd door de bewoners. Het effect duurt voort tot ver in 2006, want de kaart
sloeg in als een bom, leidde tot veel discussie en bij de raadsleden tot de overtuiging dat niet alleen
de spuitbus een slecht plan was, maar dat de 's-Gravendijkwal als geheel duidelijk in de problemen
zat. De spuitbus werd, op voorstel van Nora Storm helaas 'opgelost' door een gebruikersruimte in de
Huyskamer van Delta-Bouman op de 's-Gravendijkwal toe te staan. B.O.O.G. kon dat niet keren, maar
maakte wel afspraken met de directie van Delta-Bouman over een convenant en begeleidingsgroep.
Dat de 's-Gravendijkwal een probleemzone was geworden, waar de grens tussen twee
deelgemeenten en twee politiedistricten had geleid tot een wel zeer grijs gebied, waar uiteindelijk
niemand zich meer voor verantwoordelijk voelde, werd de raadsleden en stadsbestuur in de loop van
2004 duidelijk. Op 17 juni werd nogmaals door B.O.O.G. ingesproken en weer gaven zowel coalitieals oppositiepartijen de bewonersorganisatie steun, dit maal bij het afdwingen van het maximum van
25 pasjes voor de Huyskamer-gebruikersruimte, bij directie van Delta-Bouman en de wethouder
(inmiddels Van den Anker). Voor verslagen, brieven, enzovoorts: zie www.sgravendijkwal.nl.
Conclusie
Het oprichtingsjaar van B.O.O.G. is vooral gebruikt om de spuitbus tegen te houden en de vereniging
te formaliseren. Maar vooral is een begin gemaakt met de lange weg om:
- de 's-Gravendijkwal op de politieke, ambtelijke en bestuurlijke kaart te krijgen; en op die terreinen
een netwerk te vormen;
- de situatie rond het bestuurlijk vacuüm van de straat als grensgebied tussen deelgemeenten en
politiedistricten te begrijpen; en de wegen van het stadhuis en ambtelijke diensten te leren kennen;
- samenwerkingscombinaties onder bewoners te vormen.
Rotterdam, 25 juni 2006
B.O.O.G., Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie 's-Gravendijkwal
J. Hogenboom, voorzitter
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RIGO-rapport, p. 35. De 's-Gravendijkwal paragraaf is 3.2., p. 14 e.v.
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