
van spreiding af. Hoe die ogenschijnlijk tegen-
strijdige houding van enerzijds Schrijer steunen
en anderzijds de kern van zijn pleidooi afwijzen
te verklaren? In mijn analyse werd er in de eerste
plaats gereageerd op het begrip ‘allochto-
nenstop’, de kreet waarmee Leefbaar Rotterdam
probeerde met de noodkreet van Schrijer er van-
door te gaan. Daarbij leek men te worden ge-
steund door cda-wethouder Van der Tak die alles
bespreekbaar achtte. In de tweede plaats reageer-
den velen afwijzend op gedwongen spreiding, in
de betekenis van: wijkbewoners verplichten hun
wijk te verlaten en gedwongen elders te laten
wonen. Dat beeld werd door het spreidingsdebat
in veel landelijke media opgeroepen. Maar het
afwijzen van die beide opties, zoals Wouter Bos
deed in het kamerdebat, is volledig terecht. Maar
die hadden dan ook weinig te maken met het
voorstel van Dominic Schrijer.

De kern daarvan is dat de achterstandswijken
ontlast moeten worden door de instroom van
nieuwe kansarme migranten in de stad en de
omliggende regio beter te spreiden. Daarmee
zou de huidige problematische spiraal ¬ achter-
standen stapelen zich sneller op dan dat ze kun-
nen worden weggewerkt ¬, worden doorbro-
ken. En tegelijkertijd kunnen aan de nieuwe
kansarme migranten een betere woning en een
betere begeleiding op weg naar taalbeheersing,
werk en inkomen, worden geboden. 

Ik heb mijn steun uitgesproken voor deze be-
nadering. Omdat de urgentie van de opeengesta-
pelde problemen in wijken als de Rotterdamse

Het korte, maar heftige debat over spreidingsbe-
leid werd na anderhalve week al weer afgesloten
tijdens de Algemene Beschouwingen in de
Tweede Kamer, toen Femke Halsema op scherp-
slijperige toon aan Wouter Bos vroeg of de PvdA
nu voor of tegen gedwongen spreiding was.
‘Daar zijn wij tegen’, aldus Bos en Halsema liep
met tevreden gezicht terug naar haar blauwe ze-
tel. De politiek-correcte orde was hersteld en
Den Haag ging over tot de orde van de dag. 

Was dat dan alles? Laten we nog eens de start
van het debat terughalen. Het was Dominic
Schrijer, PvdA-bestuurder van de Rotterdamse
deelgemeente Charlois, die de knuppel in het
hoenderhok wierp met zijn pleidooi voor het be-
grenzen van de instroom van kansarme migran-
ten in oude volkswijken. De directe aanleiding
vormde een onderzoek van het Rotterdamse
Centrum voor Onderzoek en Statistiek naar de
verwachte demografische en sociaal-economi-
sche ontwikkeling van de stad. De stadsbevol-
king zou verder verkleuren, verjongen en verar-
men. En Schrijer stelde dat dit proces de span-
kracht van veel wijken, in ieder geval zijn deelge-
meente, te boven zou gaan.

In de discussie die volgde toonde vrijwel ie-
dereen begrip voor de situatie in Rotterdam-
Charlois. Men sprak steun uit voor Schrijer, maar
tegelijkertijd wees men in grote getale het idee
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nende ii zullen veel plannen nog verder worden
vertraagd.

In de tweede plaats is de herstructurering al-
tijd een wijkaanpak en wordt zelden gekeken
naar het zogenaamde waterbedeffect. Bij her-
structurering worden bijvoorbeeld duizend wo-
ningen gesloopt, honderden nieuwe woningen
teruggebouwd, met een gedifferentieerde wijk
als resultaat. Maar waar zijn de gezinnen geble-
ven die in de duizenden gesloopte woningen
woonden? Het overgrote deel van hen is en was
afhankelijk van het goedkoopste woningaanbod
om financieel rond te komen. In die oude wijk
worden nauwelijks meer huurwoningen terug-
gebouwd en wat er gebouwd wordt, is veel duur-
der en valt zelfs buiten de huursubsidiegrenzen.
Hetzelfde geldt voor het beperkte aandeel sociale
huurwoningen op de grote nieuwbouwlokaties
aan de rand van de stad. Blijft de vraag: waar
moeten al deze mensen en gezinnen naar toe?
Vaak zie je een verschuiving in de stad optreden,
een zoektocht naar opnieuw de goedkoopste wo-
ningen. De wijk die nu het goedkoopst is gewor-
den, zal de grote groep kansarmen die op drift is
geraakt opvangen, plus de nieuwe instroom van
kansarmen in de stad. En over tien jaar is ook
deze wijk dan weer toe aan grootschalig her-
structureren. Waarna het proces zich herhaalt.

In de derde plaats richten herstructurering en
nieuwbouw zich vooral op de reguliere woning-
markt, zeg maar de corporatie- en koopwonin-
gen. Maar die woningen liggen vaak buiten het
bereik van de meest kansarmen en kansarme
nieuwkomers. Dan heb je het over nieuwe mi-
granten waaronder Antillianen, dak- en thuislo-
zen, illegalen, mensen die elders vanwege huur-
schuld of overlast uit hun corporatiewoning zijn
gezet, ex-psychiatrische patiënten, alleenstaande
tienermoeders, verslaafden. Veel van hen bege-
ven zich noodgedwongen buiten de officiële wo-
ningmarkt. Als het Rotterdamse college de oplos-
sing voor de concentratie van kansarmen op dit
moment in aanpassingen van de woonruimte-
verdeling zoekt, begrijpt men de positie van de
kansarme nieuwkomers op de woningmarkt
niet. De woningen waarin zij nu proberen te

Tarwewijk heel groot is en omdat de in alle ste-
den ingezette grootschalige herstructurering
niet alleen veel tijd vraagt maar ook nadelen
heeft. Ik heb me ook laten leiden door twee pas-
sages in het PvdA-verkiezingsmanifest dat eind
vorig jaar uitkwam: ‘De overheid bevordert het
integratieproces, en doet dat zò dat de proble-
men die soms met de komst van mensen uit an-
dere culturen gepaard gaan, niet eenzijdig bij de
kansarmen in de oorspronkelijke Nederlandse
bevolking komen te liggen.’ En: ‘lokale afspraken
tussen gemeenten en woningbouwcorporaties
die bijdragen aan een evenwichtiger samenstel-
ling van wijken worden ondersteund’. 

De schijnbaar eensgezinde uitkomst van het
korte politieke debat in de Kamer, van Halsema
tot Van Aartsen, dat het bouwen van gedifferenti-
eerde wijken door herstructurering dé uitweg is,
is naar mijn mening een volstrekt onvoldoende
antwoord op de problematiek van de oude wij-
ken in de grote steden. Ik zal dat in dit artikel
proberen te onderbouwen.

de wereld van de illegaliteit

De in bijna alle steden lopende herstructurering
biedt veel voordelen en verdient daarom onze
blijvende steun. Wijken worden fors aangepakt,
woningen verbeterd, de omgeving opgeknapt.
De slechtste woningen worden gesloopt en door
het terugbouwen van koopwoningen en duur-
dere huurwoningen ontstaat een economisch
sterkere wijk. De verwachting is dat daardoor
ook een grotere sociale binding met de wijk zal
optreden en de veiligheid en leefbaarheid zullen
verbeteren. En toch schiet herstructurering al-
leen tekort als antwoord op de toenemende se-
gregatie en cumulatie van achterstanden in de
verouderde stadswijken.

Daarvoor is een aantal redenen aan te voeren.
In de eerste plaats zijn herstructureringsprojec-
ten een kwestie van lange adem. Een project-
duur, inclusief alle plannenmakerij, van 15 jaar is
niet ongebruikelijk. Maar laten het er tien zijn,
het duurt te lang. Deels is dat onvermijdelijk.
Onder invloed van de bezuinigingen van Balke-
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zich ook voor een groot deel in de steden hebben
gevestigd. Zonder dat er voldoende infrastruc-
tuur bestond om deze mensen goed op te vangen
en in staat te stellen zichzelf te redden in de voor
hen nieuwe Nederlandse samenleving. Teke-
nend daarvoor was dat pas in 1998 de Wet Inbur-
gering Nieuwkomers van kracht werd. En zelfs
nu meldt 15% van de nieuwkomers zich niet voor
inburgering, valt circa een kwart vroegtijdig uit
en is er voor veel overblijvers geen vervolgtraject
richting school of werk. De grote groep ‘oudko-
mers’, die al voor de nieuwe wet een verblijfssta-
tus hadden, wordt in het huidige tempo niet
meer bereikt. Alleen al bij de twee groepen die
prioriteit moeten krijgen, oudkomers met een
uitkering en ouders van jonge kinderen, gaat het
om gezamenlijk circa 450.000 mensen. Een
groot deel van deze mensen wordt wat inburge-
ring betreft nu feitelijk afgeschreven. 

De vluchtelingenstroom van de jaren negen-
tig is ook zeer gedifferentieerd, en kenmerkt
zich door een grotere culturele afstand tot de
Nederlandse samenleving dan bijvoorbeeld de
arbeidsmigranten uit de jaren zestig en zeventig.
Groepen zoals Somaliërs, Irakezen, Afghanen
hebben niet zelden ook nog eens oorlogstrau-
ma’s te overwinnen. De integratie van Turken en
Marokkanen zal later misschien nog als soepel
worden beschouwd, in vergelijking tot de inte-
gratie van de veel gedifferentieerdere groepen
nieuwkomers waar we nog voor staan.

Ook is er in de tweede helft van de jaren ne-
gentig een opvallend grote instroom geweest
van rijksgenoten uit de Antillen. Opvallend in
verhouding tot de omvang van de bevolking van
de eilanden. Een migratiestroom die gelijke tred
hield met de toename van de armoede op de
Antillen en de groei van de ‘bolita-business’. De
groep bestaat uit veel kansarme alleenstaande
jonge mannen en een deel alleenstaande jonge
moeders. Voor hen als rijksgenoten geldt op ba-
sis van het Koninkrijksstatuut géén inburge-
ringsplicht. Ook worden zij niet opgevangen zo-
als asielzoekers. Zij komen niet in aanmerking
voor een corporatiewoning via de officiële wo-
ningtoewijzing, omdat ze geen ‘woonduur’ en

overleven, staan altijd als eerste op de nominatie
om te worden gesloopt. Geen misverstand: gege-
ven de kwaliteit van dat soort woningen is sloop
vaak onvermijdelijk en soms zelfs de hoogste
tijd, maar we bouwen er niets voor terug; er zijn
veel te weinig stabiele en betaalbare woonplek-
ken voor deze mensen.

Een niet gering deel van de meest kansarmen
zijn nieuwe migranten. Schrijer wees daar te-
recht op. Het is belangrijk dat te onderkennen en
dat specifieke probleem te analyseren om tot een
betere aanpak te komen. 

Er is de afgelopen tien jaar in snel tempo een
half-ondergrondse wereld van illegaliteit in de
grote steden ontstaan. De wereld van illegale ar-
beidsmigranten, waarbij vaak niet de migrant
maar de mensensmokkelaars het reisdoel bepa-
len naar Nederland als volstrekt willekeurig en
onbekend vestigingsland. Maar ook een wereld
van illegale migranten uit Oostbloklanden, soms
voor tijdelijk werk in de tuinbouw, soms voor
criminele activiteiten ¬ uiteenlopend van het
oplichten van toeristen op het Amsterdamse
Damrak tot autodiefstal en smokkel. Een andere,
groeiende groep illegalen wordt gevormd door
uitgeprocedeerde asielzoekers, die sinds de over-
heid hen uit de opvangcentra zet, zelf geacht
worden het land te verlaten. Maar al te vaak bete-
kent voor hen de ambtelijk aanduiding m.o.b.
(Met Onbekende Bestemming), een enkele reis
richting één van de grote steden. Met het falende
terugkeerbeleid ¬ een eufemisme voor uitzet-
beleid ¬ heeft de rijksoverheid tot op heden de
ogen gesloten voor de werkelijkheid van vol-
strekt berooide, rechteloze en dus uiterst kwets-
bare mensen die op straat worden gezet. Onder-
zoekers van de Universiteit van Rotterdam schat-
ten dat Nederland op jaarbasis tussen 112.000 en
163.000 illegale vreemdelingen telt, waarvan het
overgrote deel in de goedkoopste wijken van de
vier grote steden woont. De sleutel om daar iets
aan te doen ligt met name bij het Rijk, maar die
laat het probleem tot op heden op het bordje van
de steden liggen.

Daar komt bij dat er in de jaren negentig een
grote instroom van asielzoekers is geweest, die
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kansarmsten veel harder aanpakken. Nederland
moet af van haar positie als centrum van drugs-
handel, vrouwenhandel en mensensmokkel. Cri-
mineel geld infiltreert de bovenwereld van de
grote steden en corrumpeert onze samenleving.
Dat is prioriteit nummer 1, wat mij betreft.

In de tweede plaats, en nauw samenhangend
met het eerste punt: de PvdA moet vooraan staan
bij het bestrijden van illegaliteit. Niet alleen is er
sprake van ernstige uitbuiting van illegalen door
werkgevers en huisjesmelkers, maar ook is hier
sprake van een sluipende ondermijning van
onze sociale welvaartsstaat. Illegaliteit tast het
weefsel van de steden en van de samenleving als
geheel aan. De aangroei van het leger illegalen in
de steden door het simpelweg beëindigen van
opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door
de rijksoverheid is maatschappelijk onaccepta-
bel. Dit uitzetbeleid zal moeten worden gewij-
zigd. Intensieve begeleiding gericht op terugkeer
(dus niet volledig aan de verantwoordelijkheid
van de asielzoeker overlaten) en tot dat moment
opvang in uitzetcentra is mijns inziens onver-
mijdelijk. 

In de derde plaats zullen er in alle steden van
Nederland meer opvangvoorzieningen moeten
komen, zodat elke stad zijn eigen dak- en thuis-
lozen en drugsverslaafden kan opvangen. Een ge-
coördineerde spreiding van verantwoordelijk-
heid. De opvangcapaciteit, zowel overdag als ‘s
nachts, is ten ene male onvoldoende voor de om-
vang die deze groepen hebben gekregen. In Ut-
recht zijn tegelijkertijd met het sluiten van de
beruchte tunnel onder Hoog Catharijne opvang-
plekken voor gebruikers geopend en wordt op
dit moment gewerkt aan het openen van negen
hostels voor daklozen verspreid over de stad.

In de vierde plaats pleit ik voor een forse uit-
breiding van nieuwe vormen van begeleid wo-
nen. Daarbij kan gedacht worden aan allerlei
goedkope woonvormen, bijvoorbeeld kamers of
kleine eenheden met gedeelde voorzieningen
waarbij begeleiding geregeld is. Daar zou de
kwetsbare groep die nu van de ene naar de an-
dere goedkope tijdelijke woning verhuist, een
stabiele leefsituatie kunnen worden geboden,

vaak ook geen sociale of economische binding
hebben. Mede daardoor zijn zij gedwongen bij
elkaar te wonen, in wat inmiddels bekend staat
als de ‘Antillen-steden’. In deze steden worden
veel projecten uitgevoerd om deze jongeren toch
op te vangen en niet pas met ze in aanraking te
komen nadat politie en justitie hebben moeten
ingrijpen. 

Niet alleen moeten we aandacht hebben voor
specifieke groepen wanneer er specifieke proble-
men zijn. Ook moeten we tijdig veranderende
patronen van immigratie erkennen. Zo wijst de
wrr op een sterkere concentratietendens van
nieuwe immigranten in transnationale gemeen-
schappen.1 Mede door de continuïteit van de im-
migratiestroom blijven immigranten zich oriën-
teren op de eigen groep. Deze nieuwe gemeen-
schappen, deels georiënteerd op de Nederlandse
samenleving, bestaan vaak uit zowel legale als il-
legale immigranten die elkaar opvangen. Derge-
lijke patronen dragen niet bij aan de gewenste
versnelling van de integratie.

Feitelijk is er in de steden een nieuwe geseg-
regeerde onderklasse ontstaan, waarvan kans-
arme immigranten een aanzienlijk onderdeel
vormen. Een diepgravende analyse van de oorza-
ken zal hopelijk komen van de tijdelijke Parle-
mentaire Commissie Onderzoek Integratiebe-
leid. Mogelijk zal zij wijzen op het niet tijdig
onderkennen van het feit dat we een immigratie-
land zijn geworden, het niet tijdig reageren op
de omvang van de immigratiestroom in de jaren
negentig en een langdurige halfslachtigheid ten
opzichte van de noodzaak en effectiviteit van in-
tegratie. 

Om verdere gettovorming in de achterstands-
wijken een halt toe te roepen, moet er conse-
quent en systematisch uitgegaan worden van de
specifieke problemen van de huidige bewoners
van die wijken, waarvan huisvesting een heel be-
langrijke is. Herstructurering kan van zo’n aan-
pak deel uitmaken. Zonder de pretentie hier vol-
ledig te kunnen zijn, noem ik de meest urgente
problemen en oplossingen.  

In de eerste plaats moeten we de criminele
netwerken die drijven op het misbruik van de

s & d 10 / 1 1  |  20 0 3  

68

Het integratievraagstuk van Charlois  Jeroen Dijsselbloem  Herstructurering van wijken is lang niet genoeg!

S&D 10 binnenwerk  08-10-2003  13:20  Pagina 68



In de zesde plaats zal er veel sneller een in-
haalslag op het vlak van inburgering van oudko-
mers moeten komen. In de plannen van de PvdA
is daar ook extra geld voor gereserveerd. En de
slagingskans na afronding van de inburgering
zal ook voor nieuwkomers veel hoger moeten
komen te liggen. Blijven investeren in het weg-
werken van (taal)achterstanden in het onderwijs
hoort daar ook bij. 

In de laatste plaats moeten de segregerende
mechanismen van ons huidige volkshuis-
vestingsbeleid worden blootgelegd en weggeno-
men. Dus wel doorgaan met stadsvernieuwing,
maar met de nadruk op het eerst bouwen van
voldoende vervangende betaalbare woningen.
Het bestrijden van ‘scheefwonen’, hogere inko-
mens in goedkope wijken, zoals het Kabinet wil,
is zeer contraproductief. Wèl streven naar meer
differentiatie in de oude wijken, maar evenzeer
in de nieuwe VINEX-wijken betaalbare sociale
woningen neer zetten. De huursubsidiewet ont-
doen van allerlei hindernissen waardoor lagere
inkomens heel weinig keuzevrijheid overhou-
den. En criteria in de woonruimteverdeling eruit
halen die ervoor zorgen dat allochtonen minder
kans blijven maken op die betere huurwoning.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Over
de uitwerking van veel van dit soort maatregelen
is meer te vinden in het boekje Buurten voor bewo-
ners” dat de PvdA Tweede-Kamerfractie in okto-
ber zal uitbrengen.

Laat niemand meer zeggen dat het bouwen
van gedifferentieerde wijken de enige oplossing
is voor de complexe problemen van de oude wij-
ken van de grote steden.

van waaruit hernieuwde integratie in de maat-
schappij een kans van slagen krijgt. Denk eens
aan de groep (ex)psychiatrische patiënten, die
tussen wal en schip zijn gevallen door de ‘ver-
maatschappelijking’ van de zorg. Of de vele al-
leenstaande jonge moeders of alleenstaande
minderjarige asielzoekers die nu vaak min of
meer aan hun lot worden overgelaten. Een an-
dere groep zijn ex-delinquenten. De bezuinigin-
gen van Minister Donner op de reclassering en
het Exodus-project, de in-huis-opvang van delin-
quenten die de gevangenis verlaten, is regelrecht
rampzalig. 

En inderdaad, ik vind het essentieel dat deze
voorzieningen worden gespreid over de stad en
de regio en dat daarover harde afspraken worden
gemaakt.

In de vijfde plaats vind ik dat we de discussie
moeten voortzetten over de opvang van nieuw-
komers die uit de asielprocedure komen met een
verblijfsstatus. Alle gemeenten stellen verplicht
woningen voor deze groep beschikbaar, maar de
asielzoeker hoeft een woning niet te accepteren.
De feitelijke situatie is dan ook dat in plaatsen als
Hoogezand-Sappemeer de aangeboden wonin-
gen leeg blijven staan, terwijl de grote steden on-
geveer een kwart van de nieuwkomers opvan-
gen. En die opvang vindt dan met name plaats in
de eigen subgemeenschap in de concentratiewij-
ken. Een sterkere vorm van sturing op de huis-
vesting en opvang in bijvoorbeeld het eerste ¬
inburgeringsjaar van deze groep acht ik zeker
verdedigbaar. Vanuit het belang van de ont-
lasting van de achterstandswijken, maar bovenal
vanuit een oogpunt van snellere integratie in de
Nederlandse samenleving.
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