‘We krijgen het
voor elkaar
omdat iedereen
meedoet’
Interview met Miriam van Lierop
Programmamanager NPRZ Wonen
voor de gemeente Rotterdam
‘Loop een uur door Rotterdam Zuid en
je komt met wel vier goede ideeën
voor dit stadsdeel terug. Er is daar nog
zoveel te doen, belangrijk is dan om te
prioriteren.’ Aan het woord is Miriam
van Lierop, programmamanager
wonen van het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid (NPRZ). Ze vertelt
trots hoe Rotterdam Zuid stukje bij
beetje beter wordt dankzij het
commitment en de samenwerking van
vele partijen.

Durven optreden
En dat is best complex. ‘Het vraagt om
een sterke overheid die durft op te
treden, en tegelijkertijd een overheid die
de mensen over wie zij beslist betrekt bij
beslissingen. We hebben hier veel
discussies over participatie. We zijn het
erover eens dat we meer bottom up
willen werken, waar dat heel lang top
down gebeurde. Maar je kunt de
complexe problemen op Zuid niet
helemaal aan de bewoners overlaten. Je
moet richting durven geven als overheid.
Richting geven vraagt om leiderschap,
zo’n koers bepaal je niet op een
bewonersavond. Het is dus een balans.
Waarbij ik vertrouwen haal uit het feit
dat er steeds meer energie en kracht in
de wijken zit. >

INTERVIEW

Rotterdam Zuid is een dynamisch
stadsdeel. De afgelopen jaren
veranderde er veel in het stadsdeel dat
jarenlang het stiefkind van de havenstad
was. De Kop van Zuid, Katendrecht, Hart
van Zuid... ze ontpopten zich als plekken
waar je gezien wilt worden en ook de
oude wijken ontwikkelen zich snel. De
huizenprijzen stegen er automatisch
mee. Van Lierop is tevreden over de
ontwikkeling die Zuid doormaakt. ‘In 20
jaar tijd wilden we 35.000 woningen
aanpakken en het stadsdeel een
economische impuls geven. We zijn nu
halverwege en liggen redelijk op koers.’
Toch vraagt ze ook aandacht voor het

andere Rotterdam Zuid. ‘Dat van de
mensen die niet vanzelf meekomen, van
armoede, discriminatie. Er wonen veel
mensen met schulden, en de huisvesting
van bijvoorbeeld EU-migranten is er niet
op orde. Het is ook aan ons, samen met
andere partijen in de stad, om naar
oplossingen te zoeken.’

vervolg
Een belangrijke rol dicht Miriam toe
aan instellingen en organisaties die
actief zijn in de wijken. ‘Het
formuleren van een toekomstvisie
op een hele wijk kun je misschien
niet vragen aan bewoners of
bewonersgroepen, maar wel aan
professionals die een
maatschappelijke rol in zo’n wijk
vervullen, die als het ware
vertegenwoordigers zijn. De
directeur van de hogeschool of een
zorginstelling bijvoorbeeld. Zij
kunnen vanuit hun rol beter het
grotere plaatje bekijken. Het is niet
gek dat een bewoner dat lastiger
vindt. Stel het gaat over sloop: dan is
het korte-termijnbelang van die
bewoner heel anders dan het langetermijnbelang voor de ontwikkeling
van het gebied. Wat niet betekent
dat wij als gemeente onze zin
moeten doordrukken. Ons
uitgangspunt is dat we ook een
empathische overheid willen zijn en

heel goed voor onze mensen willen
zorgen.’
Samen de schouders eronder
De samenwerking met sociale
partijen in de wijk is volgens Miriam
hét geheim van het succes van NPRZ.
‘Er is een bestuur waarin heel veel
partijen deelnemen. Corporaties,
politie, schoolbesturen, werkgevers,
het Rijk en wij als gemeente. Dat
bestuur is sterk, stabiel en
gecommitteerd. Hoewel we geen
officiële entiteit zijn, zijn we allemaal
op de hoogte en aanspreekbaar op
de doelstellingen. En dat al 10 jaar
lang. Dat is een hele prestatie. Dit
komt ook omdat krachtige personen
in dit gebied er persoonlijk de
schouders onder gezet hebben.
Iedere vier jaar leggen we een
uitvoeringsprogramma vast. Ik vind
het mooi om te zien hoe dat werkt:
we stellen actiepunten vast en tot op
het hoogste niveau binnen alle
betrokken organisaties worden die
opgepakt. >

Beeld: Mike van den Bos

Vervolg
Als we besluiten dat alle kinderen 10
uur extra les moeten krijgen, dan
komen we samen in de benen om
dat te organiseren. We denken aan
de lange termijn, maar handelen in
het nu.’
‘Als overheid hebben we
verschillende rollen in dat
samenspel. Er is ‘gewoon’ de blauwe
aanpak van aanbestedingen en
verantwoordingen. Daarnaast de
participatieve rol, waar ik al eerder
over sprak. Ook spelen we een
actieve rol bij het op orde houden
van de relaties. En waar wij ook bij
nodig zijn is het prioriteren. ‘Stuur op
je doelen, niet op je regels’ is daarbij
ons motto. Ik ben er buitengewoon
trots op dat we erin slagen met een
samenwerkingsprogramma zoveel

voor elkaar te boksen, gewoon
doordat iedereen meedoet. De
bestuurder uit het primair onderwijs
denkt niet alleen na over het
rekenen op haar school, maar ook
over de rol in de wijk. Dat is krachtig.’
Neuzen dezelfde kant op
Het is een formule die volgens
Miriam ook heel goed kan werken in
kleinere gemeenten. ‘Dat kan prima,
het gaat vooral om het
afstemmingsmechanisme en om
commitment. De combinatie van een
zwakke, dus niet geformaliseerde
organisatie die krachtig functioneert
is hier de succesfactor. Het enige wat
dat vraagt is veel afstemming en dus
tijd. Maar met alle neuzen dezelfde
kant op kun je veel meer bereiken.
Wat dat betreft zie ik Rotterdam Zuid
de komende jaren nog veel beter
worden.’
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