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belangrijk voor de sociale stijging van anderen. Ook dat moet een uitgangspunt zijn 
van de stedelijke vernieuwing: creëer een vertrouwde en beheersbare woonomgeving, 
maar ook een woonomgeving waarmee mensen zich kunnen identifi ceren.

In de huidige praktijk van de stedelijke vernieuwing proberen gemeenten en corpora-
ties met een breed scala aan sociale en fysieke maatregelen om de sociale cohesie en 
leefbaarheid weer terug in de wijk te brengen. Het gaat echter niet zozeer om sociale 
cohesie, want daarvoor is de samenleving te heterogeen, maar om het zich thuis 
kunnen voelen in een vertrouwde omgeving. Een belangrijke voorwaarde daarvoor 
is dat de overheid niet alleen ruimte geeft voor betrokkenheid van bewoners, maar 
deze ruimte juist actief creëert door herstel van de openbare orde en goed beheer. 
Omdat bewoners in een woonomgeving met een hoge dichtheid en een veelkleurige 
bevolking soms meer behoefte hebben aan afstand, is tevens de stedenbouwkundige 
opgave belangrijk: het scheppen van duidelijke grenzen tussen afstand en nabijheid, 
tussen rust en levendigheid. 

Goed sociaal en fysiek beheer van de omgeving is een basisvoorwaarde, maar er is 
meer nodig dan alleen een leefbare omgeving. Bewoners hebben behoefte aan een 
woonomgeving om trots op te zijn. Cruciaal is dat de opwaardering van een wijk niet 
slechts wordt bereikt door het bouwen van duurdere woningen en het verplaatsen 
van bewoners met lage inkomens. Verschillende groepen moeten zich in hun wijk 
kunnen herkennen, ook degenen die meer keuze hebben. Vanzelfsprekende ontmoe-
tingsplekken zijn dan ook uitermate belangrijk, net als de kwaliteit van aanwezige en 
toekomstige voorzieningen als cultuur, onderwijs, winkels en sport. Voeg deze kwali-
teiten aan de wijk toe.

Stedelijk vernieuwingsbeleid
Een landelijk stedelijk vernieuwingsbeleid dat recht doet aan stijging en binding van 
stadsbewoners moet steden meer ruimte geven voor lokale gebiedsgerichte vernieu-
wing. Fysieke ingrepen zijn daarbij meer divers en volgend op een sociaal-economische 
visie. Het Rijk moet extra investeren in een beperkt aantal objectief slechte wijken. 
Gemeenten dienen de problematiek in wijken nauwkeurig te analyseren en program-
ma’s te ontwikkelen samen met corporaties en sociale partners. Onderwijs-, welzijn- en 
zorgorganisaties kunnen samen met corporaties nieuwe initiatieven ontwikkelen.

Het complete advies kunt u bestellen of downloaden via www.vromraad.nl
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advies 054 
Stad en stijging: sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing
In de stedelijke vernieuwing hebben zowel bestuurders als beleidsmakers het persoonlijk 
perspectief voor het individu teveel uit het oog verloren. De wens van bewoners om 
vooruit te komen is ondergeschikt geraakt aan de verbetering van de fysieke kwaliteit van 
de wijk en zaken als sociale cohesie en leefbaarheid. Hierdoor worden maatschappelijke 
én economische kansen gemist, zo stelt de VROM-raad in zijn advies ‘Stad en stijging’. 
Het is tijd voor een koerswijziging.

Tien jaar werken Rijk, gemeenten en woningcorporaties inmiddels aan de stedelijke 
vernieuwing. Jaarlijks investeren zij vele miljoenen euro’s in de vernieuwing van stads-
wijken met een overwegend verouderde en goedkope woningvoorraad. In de huidige 
praktijk worden daarbij grofweg twee invalshoeken gehanteerd. De eerste richt zich op 
de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van woningen en wijken. De tweede gaat uit 
van het verbeteren van de sociale kwaliteit van het samenleven in een wijk.

Beide invalshoeken schieten tekort, zo is de conclusie van de VROM-raad. Er is te 
weinig aandacht voor wat bewoners dagelijks bezig houdt en zorgen baart: de zorgen 
om rond te komen en de ambities om vooruit te komen in het leven. Hierdoor wor-
den kansen gemist, vanuit maatschappelijk én economisch oogpunt. Steden bestaan 
immers bij de gratie van het aantrekken van kapitaal, en het belangrijkste kapitaal van 
de stad zijn nog altijd de mensen zelf. 

De VROM-raad adviseert om in de stedelijke vernieuwing voortaan de wens van 
bewoners om vooruit te komen als uitgangspunt te nemen. Dit kan worden omschre-
ven als ‘sociale stijging’. Daarbij gaat het er niet alleen om mensen te helpen bij de 
verwezenlijking van hun ambities en om eventuele belemmeringen weg te nemen. 
Ook moet de stedelijke vernieuwing erop worden gericht mensen, die hun ambities 
- helemaal of ten dele - al hebben verwezenlijkt, voor de stad te behouden. 

Stijging
Om mensen te ondersteunen bij het stijgen op hun sociale en maatschappelijke lad-
der zijn vier belangrijke stijgingsroutes uitgewerkt: onderwijs, arbeid, wonen en vrije 
tijd. De VROM-raad stelt een viertal maatregelen voor.

1. Investeer extra in onderwijs in stedelijke vernieuwingswijken

Onderwijs is voorwaarde voor sociale mobiliteit. Een gedegen opleiding biedt kansen 
om succesvol de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Het stedelijke vernieuwings-
beleid moet hiervoor de condities creëren. Gemeenten hebben de taak scholen 

(inclusief havo/vwo) over stadsdelen te spreiden en in oude stadswijken te behou-
den. Zij kunnen samen met onderwijsinstellingen ruimte en middelen inzetten voor 
de ontwikkeling van brede scholen als bron van permanente educatie voor kinderen 
én ouders. Het Rijk dient de stapelmogelijkheden in het onderwijs te herstellen. 
Overheden en onderwijsinstellingen moeten zorgdragen voor goede mentorbegelei-
ding en samen streven naar sociaal-economisch en etnisch gemengde scholen.

2. Maak extra ruimte voor economie in de wijk 

Stimulerende maatregelen op het gebied van werkgelegenheid helpen bewoners verder 
te komen. Stedelijke vernieuwing moet nieuwe ruimte scheppen om te ondernemen. 
Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars dienen ondernemerschap op wijkniveau te 
stimuleren door goedkope bedrijfsruimte te behouden en te realiseren en door wonen 
met werken te mengen. Het Rijk dient de mogelijkheden voor ondersteuning en kre-
dieten voor startende ondernemers te verruimen. Samen met de scholen en bedrijven 
moet aansluiting worden gezocht tussen bedrijfsopleidingen en bedrijven in de regio. 

3. Maak kleine stappen op de woonladder mogelijk 

Lang niet iedereen slaagt er in om een wooncarrière te maken. De stappen op de 
woonladder zijn daarvoor te groot. Gemeenten en corporaties moeten de woon-
ladder met een aantal treden uitbreiden, zodat er voor stadsbewoners mogelijkheden 
zijn om door te stromen. Starterswoningen, tijdelijke woonvormen, woonzorg-
arrangementen en middeldure koopwoningen in stadswijken horen hier bij. Rijk, 
regio, gemeenten en corporaties dienen zich gezamenlijk te richten op het vergroten 
van de keuzemogelijkheden voor lage inkomens op de regionale woningmarkt. 

4. Maak meer ruimte voor sport, spel en cultuurvoorzieningen (‘meer stad in de wijk’) 

Sport en cultuur vervullen een belangrijke rol in de ontplooiing van bewoners en in 
de ontmoeting van bevolkingsgroepen in de stad. Het stedelijke vernieuwingsbe-
leid kan hiervan de stimulator zijn. Gemeenten moeten in hun stedelijke vernieu-
wingsplannen voldoende ruimte voor sport- en spelvoorzieningen voor jong en oud 
creëren. Zij dienen niet alleen in aanleg te investeren, maar juist ook in onderhoud 
en beheer van de openbare ruimte op lange termijn. Er moet aandacht zijn voor de 
kwaliteit en spreiding van culturele voorzieningen en voor ondersteuning van private 
initiatieven voor sport- en cultuurvoorzieningen.

Binding
Als mensen met succes de ladder hebben beklommen, is vervolgens de vraag hoe 
zij gebonden blijven aan de stad: zij vormen het sociaal kapitaal van de stad en zijn 
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