
Beter voor de buurt
Menging van functies, zoals wonen, werken en recreëren, staat weer hoog op de agenda. Niet alleen om verkeersoverlast
en files te voorkomen, maar ook voor de leefbaarheid van buurten en wijken. Dat is te zien in broedplaatsen en studio’s,
combinaties van wonen, werken, kinderopvang en zorg, en de LPB Awards voor inspirerende participatieprojecten en
burgerinitiatieven in het kader van de WMO.
De presentatiebijeenkomst van rapport nr 13 in de Wooninnovatie Reeks, Beter voor de buurt, vond plaats in Vrijburcht,
twee maanden voor de officiële opening.

Na de bespreking van de inspirerende voorbeeldprojecten en de ontdekkingsreis door Vrijburcht nam Igor Roovers,
algemeen manager Projectbureau IJburg, het eerste exemplaar van het rapport in ontvangst. Net als bij de presentatie van
rapport nr 10 over Particulier opdrachtgeverschap schreef columnist Frenk der Nederlanden er in Het Parool nog een leuk
stukje over. Architect Hein de Haan kwam op tv bij AT5 (doorspoelen naar 7:20). Bewoonster Petra Spiljard van Vrijburcht
deed haar verhaal in het BNR programma Luchtkastelen (doorspoelen naar 16:20). Kijk ook naar het interview met Frank
Bijdendijk van Het Oosten in Buitenhof (doorspoelen naar 28:10).

Beter voor de buurt gaat over de volgende personen, projecten, bedrijven en organisaties, gemeenten en plaatsen en is een
aanvulling op rapport nr 6, Sociaal kapitaal, betrokken bewoners bouwen betere buurten.

Samen ontwikkelen samen beheren
In december 2006 rapporteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over positieve ontwikkelingen in Nederland.
Daarmee reageerde het SCP op de oproep van premier Balkenende (september 2006): "Laten we blij zijn met elkaar. Laten
we zeggen: Nederland kan het weer: die VOC-mentaliteit . Over grenzen heen kijken. Dynamiek! ...Toch?”
De meeste voorbeelden die het SCP rapport beschrijft zijn door burgers zelf ingezet. De overheid mag zich daarom van het
SCP meer openstellen voor burgerinitiatieven. Ambities en ondernemingszin van de bevolking zijn ook deze eeuw de
belangrijkste hulpbronnen van Nederland. Deze manifesteren zich vooral op het niveau van buurt en stad.

Het kapitaal van de stad
De vorming van sociaal kapitaal in steden is al een eeuwenoud proces. Het ontstaan van kloosters vanuit Cluny rond het
jaar 1000 stond model voor de stichting van vele Europese steden in de daarop volgende eeuwen.
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Net als bij toetreding tot een klooster moesten de bewoners van de nieuwe stedelijke gemeenschappen een gelofte
afleggen. Deze gelofte koppelde het ideaal van individuele vrijheid en gelijkheid met onderlinge verbondenheid,
verantwoordelijkheid en burenhulp.
Zo ontstaan coalities van gedeelde waarden. Als basis van het sociaal kapitaal dat nodig is voor het functioneren van de
samenleving.

Sommige 'beter voor de buurt' projecten zijn niet alleen gericht op betrokkenheid, maar ook op het 'aanzien' van de buurt.
Zie daarover Wooninnovatie Reeks nr 16 en nr 17.
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