‘Who Cares?’ The Community Cares!
Carnisse; een wijk voor én van mensen
Je woont in Rotterdam maar het dagelijkse leven
speelt zich toch voornamelijk af in je eigen wijk, Carnisse. Veel mensen beschouwen prettig wonen als
een groot goed. Niet zo gek, als je bedenkt hoeveel
tijd je dagelijks in en rond huis doorbrengt. Door de
vele (bouw)voorschriften is er bij nieuwbouw en na
renovatie steeds minder sprake van kwaliteitsverschillen binnen de te onderscheiden woonsegmenten. Een gevolg hiervan is dat mensen bij het zoeken
naar een passende woning steeds vaker hun keuze
bepalen aan de hand van omgevingskwaliteiten; het
leefmilieu op wijkniveau. Al naar gelang de levensfase spelen daarbij verschillende voorzieningen een
meer of minder belangrijke rol.
Het concept ‘Levensloopbestendig Wonen’ besteed
veel aandacht aan hiervoor benodigde basiskwaliteiten. Uitgekiende woningplattegronden, multifunc-

tionaliteit van (delen van) gebouwen en aanvullende faciliteiten zorgen voor extra wooncomfort voor
bewoners van alle woningcategorieën. Flexibiliteit
van structuren voorkomt gedwongen scheiding van
partners en waarborgt een langere levensduur van
gebouwen. Het realiseren van gevarieerde wijkvoorzieningen - aanvullend of ter vervanging van het,
verouderde, aanwezige aanbod - draagt bij aan een
goed woonmilieu voor alle wijkbewoners. Uitgangspunt van dit concept is dat het resultaat van een te
realiseren initiatief - of meerdere in de tijd - zich niet
beperkt tot de locatie, maar een substantiële kwaliteitsimpuls en (nieuwe) werkgelegenheid oplevert
voor de omringende wijk; versterking van haar DNA
dat de basis blijft voor verdere ontwikkeling.
In een, op termijn, te realiseren toekomstbestendige
circulaire wijk moet iedereen kunnen wonen: jong
en oud, arm en rijk, uit diverse culturen en van verschillende gezindten, met of zonder hulp en (zware)
zorg bij het zelfstandig functioneren in de lokale sa-

menleving. Om een dergelijk woonideaal te realiseren moet een gedifferentieerd functieprogramma en
ondersteunende (fysieke) infrastructuur ontwikkeld
worden. Een afgestemde variatie aan woningtypen
voor diverse doelgroepen en leeftijdscategorieën
met een hierop gericht flexibel voorzieningenpakket
zijn hierbij randvoorwaarden. Een dergelijke voorwaardenscheppende mix van bebouwing én inrichting van de buitenruimte dient ‘mensen die elkaar in
hun wijk willen ontmoeten’ centraal te stellen. Ontmoeten en gemeenschapszin op wijkniveau, als nadrukkelijk aandachtspunt van stedelijke kwaliteit en
ontwikkeling, werken als schild tegen anonimiteit en
vereenzaming.
De herontwikkeling en transformatie van Carnisse en
andere wijken op Zuid lenen zich bij uitstek voor een
dergelijke aanpak en invulling met reeds aanwezige
partners. Rotterdam zou zich tekort doen met een
kwalitatief minder hoogwaardige invulling dan hier
op hoofdlijnen wordt voorgesteld. Zowel het voor-

traject als het beoogde eindresultaat van voorgestelde - en te faseren - initiatieven zijn een inspiratiebron
voor ons team om hier gezamenlijk met bewoners
en aanwezige partijen tot een overtuigend succes
te komen. De sleutel om daar als wijkbewoners en
anderen naar vermogen aan bij te willen dragen ligt
in het elkaar ook kunnen ONTMOETEN en gezamenlijk FLOREREN! Het zijn met name de organisaties en
beroepsgroepen in Carnisse die hier samen de voorwaarden moeten scheppen om mensen hun leven
- individueel en gezamenlijk - naar eigen inzicht te
laten invullen en hun professionele ‘aanbod’ klantgestuurd beschikbaar stellen als onderlinge ‘hulp’,
zelfredzaamheid, niet meer toereikend is. Dat is een
kunst die na verloop van tijd in Carnisse tot de gewoonste zaak moet gaan behoren en van dag tot
dag in de praktijk tot verdere bloei komt. Niets gaat
vanzelf, maar ‘hand in hand’ en Zuid horen bij elkaar!

