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G
rote '>t.eden houden niet van 

het CDA. Dat hlijkt overal 

utt de -,chaar'e groot· 

'>tcdcltjkc CDA·raad,zetek 

Houden christcn·democraten wei van 

steden7 lk hoop van wei, maar \idde 

laat zich niet dwingen. 

Snelkookpan 
De <,tad i' een <,nclkoukpan. In de <,tad 

worden maat,chappe\ijke ontwikkelin· 

gc11 het ecr<,t ztchtbaar. De kracht va11 

de stad ligt op <,traat Natuurlijk is het 

mogeliJk om daar niet mecr te zien dan 

een opeenhoping van hondenpoep, 

grafliti en verkecr'>op<,toppingen. t\1aar 

voor wie zijn ogen iet-. beter open 

tegemtelling tu.,.,en de <,tad en het plat· 

teland te cultivcren, kie'>t voor de korte 

termijn: problcmen in de <,tad gaan het 

hclc land aan, <,tmpelweg omdat ze het 

hcle land zullcn hcreiken. Wanneer we 

om zorgen maken over veilighetd, \ccf. 

haarheid e11 tweedeling in de 'amen· 

lcving, dan n1akcn we on<., zorgcn over 

de <,tad. De potentie' van <,teden ZIJn 

nationalc kan'>en. Hun hedreigingen 

zijn nationalc prohlcmcn 

Grote stedenbeleid 
Het land kan nict zondcr de <,teden, 

maar het omgekeerde geldt ook. Sind-, 

de opkom'>t van de nationale '>taat kan 

de grote '>tad niet mecr zondcr nationa· 

houdt. vormen <,tnlen een 

prachtige hundeling van 

allerlci nieuw<;, muziek up 

'>traat, kleine en grote win· 

kels en culturcle ertcni<;· 

<;en. Voor wic nog iets be· 

tcr kijkt i'> te zien hoe de 

<,tad haar bewoner' hc'in· 

vloedt. De conccntratie 

van men<,en, die voor de 

een bcnauwend werkt. laat 

anderen net wat verdcr 

spnngen dan zc uit zich· i\1rdrs FJ Pt1m 

lc aandacht. Crote <,teden· 

helcid i-. dan ook gcen uit· 

vinding van het huidige 

kabinet. Nieuw i'> de spe· 

cialc <,taat<,<,ecretari,, he\a<,t 

met de coiirdinatie crvan. 

Hij werkt aan <,amenhang 

en dcrcgulering, JJ!l gro

tere hevoegdheden en 

mecr hnanciclc arn1,\ag 

Hii belichaamt de noml· 

zaak van een 'hondgenool· 

<,chap tu.,-,en het rijk en de 

zelf zouden doen. De curnulatie van 

prohlemen gedt grote zorgcn. maar 

wekt ook durf voor onconventionele 

oplos-.ingen en inventiviteit bij burgers 

en hestuur. De stcden ziJn maatschap· 

pclijke krenten in de pap. DankziJ hun 

dynamiek hlijlt hct land in heweging. 

Wie du, ooit in de vcrlciding komt een 

stcdcn'. Crote <;tedenheleid vraagt nog· 

a\ wat van stad,hesturen en stedelijke 

organisaties. Deze inzet van rijk en gro· 

te <;teden, plechtig neergelcgd in con· 

venanten, <,chept vcrplichtingen: resul· 

taten in achtcr<;tand,wiJken, onder 

kamarme groepen, op het gehied van 

werkgclcgenheid en vCJ!igheid, in on· 
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derwij5 (achterstanden, drop-outs) en 

veiligheid 

Ceen zinnig denkend mens, en zckcr 

gcen christcn-dcmocraat kan orn de 

doelen van het grote stcdcnbclcid 

hccn. Vanzclfsrrckcnd rnoeten we in

vcstcrcn in veiligheid Natuurlijk moct 

de overhcid zorgen voor de meest 

kwetsbare rncnsen, zoa\-, zc juist in de 

stacl zijn aan tc trcften: claklom, vcr

slaafd, in J1'>ychi.,che nood, hnancieel 

aan de grond, zondcr uitzicht or wcrk. 

Zondcr twi,fclmoct allcs or allcs wor

den gczct 0111 gcttovorn1111g en vcrpJ.u

rcring van <,tadsdclcn tcgcn tc gaan. 

Hct zou vrccmd zijn aan de traditie van 

de christen-democratic a\., ze zich daar

in liddeloos zou or<,tellen. Daarnm 

client her CDA hct kabinct aan zijn be

loftes tc houdcn. 

Fen raar aandachtsrunten' De algelo

ren zomer dreigde een miltoenellkor

ting or het Sociaal Vernicuwing<,londs. 

nota bene op voor....rcl van de gcnoc!ll

dc <,taahsccretaris. Onder druk van de 

Tweedc Kamer i-, die bezuiniging gc

lukkig tcruggcdraaid. Voor de uitvoc

ring van de acticrlannen 'Zorg en or

vang', hroodnndig en atgc.,proken in 

het convcnant rnct de C 15, stelt de 

staat<;<,ecrctaris incens geen geld be

schikhaar I )e stadwernieuwing wordt 

atgchouwcf. ondank., de schreeuwcnde 

behodte Voor de noodzakelitke aan

pak van naoorlog<,c wijkcn is vee\ te 

weinig geld De coiirdinatie tussen de

rartementen b\ijft \a<,tig en schict regel

matig tekort. [n de afnemende middc

lcn worden uitge<,mecrd over steeds 

mecr stedcn 

Eigen ideeen CDA nodig 
.11.\aar hct is voor de christen-democra

tic nict gcnocg on1 de rcgcring aan haar 

hcloltes te houdcn. Als de lieldc ich 

d1eper zit. dan gaan we ook hi) onsze\1 

kritisch na of we grate steden genoeg 

hebben te biedcn. Onze Tweede 

Kamerfractic is gekozen op een verkic

zingsprograrnma dat accenten legt bij 

'wat echt telt veiligheid, werk, milieu'. 

Zo'n rrogramma verdicnt ecn grootste

dc\ijke uitwerking /\let cigen ideecn; 

kritiek aileen '' te gemakkelijk Over 

Melkertbanen en andere additionele ar

beicl heb ik vanuit de christen-demo

cratic in de afgelopen jarcn vee\ cha

grijnigs gchoord 'Kunstbanen in de 

collectieve sector' en 'vcrdringing van 

reguliere arbeid' En zeker niet aile kri

tiek is onterccht. Toch denk ik- en dat 

pcrspcctid i'> gekleurd door hetrokken

heid bit een stad waarin een kwart van 

de beroepsbcvolking geen werk heeft 

en waarin relatief vee\ extreme achtcr<,

tandswitken voorkomcn- dat elke jon

gere of langdurig wcrklozc die op die 

manier aan wcrk wordt geholpen een 

nieuwc kans biedt voor een zwaar bc

zochte wijk llitzicht hicdt voor een fa

milie die <,oms a\ gcneraties lang ver

trouwd is met werklooshcid. Laten we 

dus niet a\ te cynisch do en over addi

tionele arbcid als we zeit nib beters 

hchbcn. Op wapenfeiten komt hct aa11. 

We moeten maar ecns Iaten zien hoe 

dicp de lidde zit. 

lk wcet ctgenlitk nict ol het bovcn

staa nde nou rnecr een heroep doet op 

hct hoofd of op het hart. 1\laar ach, hit 

een goed verstandshuwelijk komt de 

lieldc vanzelf, zullen we maar zcggen. 

Alr.d1s. F./ flaas 

In ,!c colu11111 <}Well,/, lrdc11 Pdll de rcddclic lmn 

f'n·soonltjkc ofJPdliilll}m !Peer Zi) IJO/ltll dac/rllltt 

ern 111111Zd It <)tPtll Poor rcf/cctic of de hat. 


