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Voorwoord 
 

U bent zojuist begonnen met het lezen van mijn Masterscriptie. In combinatie met mijn stageperiode bij 
adviesbureau ‘Publicarea’ in Amsterdam vormt dit onderdeel de meest uitdagende, maar ook de meest 
leerzame periode van mijn studietijd aan de universiteit Utrecht. Ik ben dan ook verheugd dat ik een 
klein jaar later dit traject met een positief gevoel afsluit. 
 
Planologie is een wetenschapsgebied waarbij je als masterstudent ogen, oren en theorieën te kort komt. 
Dit vakgebied, ook wel Ruimtelijke Ordening genoemd, heeft raakvlakken met zoveel verschillende 
beleidsvelden, dat er altijd wel iets ‘planologisch’ aan een bepaald thema, onderwerp of project is. De 
belangrijkste voorwaarde is dat er een ruimtelijk aspect aan zit. En juist dat heeft mijn interesse gewekt. 
Het gegeven dat je van iets tamelijks abstracts als vergaderingen, processen en in mindere mate 
beleidsnota’s iets concreets kunt maken zie ik als de grootste uitdaging. Als je langs een woonwijk, 
station of een evenementenhal rijdt waaraan jij jarenlang samen met een gedreven groep collega’s aan 
hebt bijgedragen, geeft dat (denk ik) een bepaalde voldoening. Het tastbare, het concrete spreekt mij 
van planologie het meest aan. 
 
Op een ‘iets’ kleinschaliger niveau heb ik namens adviesbureau Publicarea, een adviesbureau dat zich 
richt op complexe samenwerkingsprocessen tussen en binnen organisaties in het publieke domein en op 
het snijvlak van fysiek en sociaal, mogen werken aan een project dat zich richt op de verbetering van de 
openbare ruimte via de aanleg van postzegelparken. Dit zijn kleinschalige groene parkjes waardoor de 
lokale stedelijke omgeving (in dit geval de Indische Buurt in Amsterdam) zowel fysiek als sociaal een 
impuls krijgt.  
 
In samenwerking met mijn stagebeleiders Marita Tolman en Hetti Willemse ben ik – mede vanuit 
bovenstaand project – tot het thema ‘Ondernemersparticipatie in de openbare ruimte’ gekomen. In de 
aanleiding kunt u precies lezen, hoe deze keuze totstand is gekomen. 
 
Het lastigste aspect tijdens het proces vond ik de afstemming tussen universitaire (theoretische) en 
commerciële (praktische) eisen. Aan de ene kant moet het onderzoek een zeer theoretische fundering 
hebben, terwijl aan de andere kant het stuk ook actueel en een meer maatschappelijke en praktische 
waarde moet hebben. Al met al heb ik erg veel geleerd van deze situatie, waarbij verschillende belangen 
gecombineerd dienden te worden. Zodoende heb ik als planoloog mijn eerste ‘proces’gemanaged.  
 
Tot slot wil ik op deze plek graag mijn dank betuigen aan Ad van Elzakker van adviesbureau Publicarea. 
Hij gaf mij de kans de eerste kneepjes van het vak in de praktijk te leren. Ook gaat mijn dank uit naar 
Marita Tolman die ik deze hele periode ‘aan haar jas mocht trekken’ om mij van feedback, kritiek en tips 
te voorzien in het ‘werkende leven’. Daarnaast ben ik Hetti Willemse dankbaar voor haar feedback, 
kritiek en tips omtrent dit onderzoek. Haar luisterend oor en andere inzichten hebben dit onderzoek 
naar een hoger plan getild. Als laatste wil ik Friedel Filius, mijn begeleidster vanuit de Universiteit 
Utrecht enorm bedanken voor haar kritiek die leidde tot verhelderende inzichten en discussies die er 
voor zorgden dat ik scherp bleef in zowel mijn denk- als mijn schrijfproces.  

 
Derek de Jong 

derekchristiaan@gmail.com 
 

 



Het belang van ondernemersparticipatie in de openbare ruimte 

 

                                                              Urban Governance in de Indische Buurt  4 

 

Samenvatting 
 
Dit onderzoek gaat in op de ondernemersparticipatie in de openbare ruimte. De verantwoordelijkheid 
voor de openbare ruimte heeft in Nederland van oorsprong altijd bij de overheid gelegen. In andere 
landen, zoals de Verenigde Staten, is er al veel meer een sprake van verschuiving van deze 
verantwoordelijkheid richting particulieren. Ondernemers nemen daar, door verschillende redenen 
voor een steeds groter deel, de verantwoording voor de directe openbare ruimte op zich. Zonder hier 
een oordeel over te vellen, richt dit onderzoek zich op de mate van ondernemersparticipatie in de 
Indische Buurt (een voormalig Krachtwijk in Amsterdam oost) als voorbeeld van hoe hier in Nederland 
zoal mee wordt omgegaan. 
 
Zo zijn er ook voorbeelden in Nederland te noemen waar deze ondernemersparticipatie via een 
instrument, de Bedrijven Investeringszone, al vorm krijgt. Dit zijn echter vaak straten of buurten die al 
vrij populair zijn. In Amsterdam geldt dit bijvoorbeeld voor de Haarlemmerstraat en de Utrechtsestraat. 
Juist daarom is in dit onderzoek voor een voormalig Krachtwijk (probleemwijk) gekozen, om te bezien 
in hoeverre hier sprake is van ondernemersparticipatie en waar dat zoal mee samen hangt. Dit mondt uit 
in de volgende hoofdvraag: 
 
In hoeverre participeren ondernemers in de Indische Buurt (Amsterdam) ter verbetering van de openbare ruimte van de 
buurt, waar heeft dat mee te maken en wat zijn daarbij hun belangen? 
 
De theorie gaat eerst in op de veranderende context in de ruimtelijke planvorming via Urban 
Governance. Deze theorie gaat in op verschillende redenen waarom de overheid meer taken uit handen 
geeft en open staat voor samenwerking met de private sector. Vervolgens komt deze samenwerking 
concreet aan bod in de theorie over Urban Regimes. Deze stedelijke ‘regimes’ maken beleid specifiek 
gericht op een bepaald gebied. In het laatste theoretische hoofdstuk komt vervolgens een meer 
beleidsmatig instrument aan bod dat de verschillende redenen en belangen van toenemende 
ondernemersparticipatie behandelt; de Bedrijven Investeringszone. 
 
In de Casus ‘Indische Buurt, Amsterdam’ worden koppelingen gemaakt tussen deze theoretische 
achtergronden en de huidige status van ondernemersparticipatie in de praktijk. Verschillende aspecten 
hebben al dan niet een bepaalde invloed op de mate van ondernemersparticipatie in de Indische Buurt. 
De variabelen waar het in dit onderzoek om draait zijn grofweg de ‘waardering van de openbare ruimte’, ‘de 
belangen tot participatie in de openbare ruimte’ en ‘deelname aan een netwerk gericht op de openbare ruimte’. Voor 
al deze variabelen (waardering, belangen & netwerk) geldt dat zij van invloed kunnen zijn op de mate van 
ondernemersparticipatie.  
Om daarachter te komen zijn er interviews gehouden met vier typen actoren in de Indische Buurt. Dit 
zijn achtereenvolgens Stadsdeel Amsterdam oost (overheid), ondernemers (privaat), woningcorporaties 
(privaat) en maatschappelijke instellingen (non-profit). Op die manier komt niet slechts de mening van 
de ondernemers zelf aan bod, maar kan de visie op ondernemersparticipatie in een breder perspectief 
geplaatst worden.  
 
Opvallende conclusies zijn zoal dat de waardering van de openbare ruimte (nog) geen invloed lijkt te 
hebben op de daadwerkelijke ondernemersparticipatie, dat deelname aan een netwerk in grote mate 
bepalend is voor betrokkenheid en dat ondernemers wel belangen inzien te participeren, maar dat zij 
zich niet bewust lijken te zijn van de invloed die zij kunnen uitoefenen ten behoeve van de openbare 
ruimte. 
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Hoofdstuk 1 
 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
Globalisering, digitalisering, suburbanisatie, de-industrialisatie, decentralisatie van beleid, deregulering, 
de opkomst van de consumptiemaatschappij en de wereldwijde economische crisis hebben allemaal een 
gemeenschappelijke factor. Al deze maatschappelijke, beleidsmatige, of economische ontwikkelingen 
hebben er toe geleid dat de overheid in het algemeen en de gemeente (lokale overheid) in het specifiek 
de stedelijke problematiek niet (meer) zelf wil en kan reguleren, financieren en (her)ontwikkelen 
(Bressers, 2009, p.13; Hohn & Neuer, 2006, p. 291). 
 
Kreukels, een beroemde planoloog, speelde vroeg in op een aantal van deze ontwikkelingen door al in 
de jaren’70 van de vorige eeuw in zijn proefschrift te stellen dat planning niet slechts een taak is van de 
overheid. Dit ging, zeker in die tijd, in tegen de gangbare theorie binnen de planning. Tot dan toe werd 
juist gesteld dat de overheid sturing kan geven om vooruit te kunnen komen (Boelens e.a., 2006, p.25). 
In het geval van governance, waar Kreukels voor pleitte, dragen verschillende typen actoren binnen een 
bepaald beleidsnetwerk bij aan de oplossing van een bepaald gemeenschappelijk probleem. Hij doelt 
hierbij op onder meer het betrekken van bewoners, het bedrijfsleven en belangengroeperingen bij het 
maken van plannen (Boelens e.a., 2006, p.26). 
 
Ondanks of dankzij de eerstgenoemde ontwikkelingen is de welvaart de laatste decennia toegenomen en 
is de eis naar kwaliteit van de stedelijke omgeving omhoog geschroefd. Hierdoor lijkt er een discrepantie 
te ontstaan tussen de bestaande- en de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte in de stedelijke 
(voormalige) Krachtwijken. Er is minder overheidsgeld, er zijn minder ambtenaren en hogere inkomens 
trekken weg uit de stadswijk. Dit, terwijl de huidige bewoners en ondernemers hun wijk graag zien 
verbeteren: een positiever imago en meer leefbaarheid in de wijk (Van Melik, 2008, p. 65; van Elzakker 
& Willemse, 2009, p. 56). 
De vraag die, zeker ten tijde van een economische crisis, relevant is in deze planologische context 
betreft de volgende: Op het moment dat de (lokale) overheid zich steeds meer financieel terugtrekt, bij 
wie komt de verantwoordelijkheid voor het stedelijk ruimtelijk beleid (lees in deze scriptie: de openbare 
ruimte) in de stadswijk dan te liggen? 
 
Het Krachtwijkenbeleid van minister Vogelaar verbloemde voor een aantal jaren deze discrepantie, 
doordat het ministerie van Wonen, Wijken & Integratie een beleid hanteerde voor de 40-wijkenaanpak. 
In deze aanpak werden een aantal jaren miljoenen euro’s gepompt in zogenaamde achterstandswijken.  
Zo ook in de Indische Buurt te Amsterdam, het onderzoeksgebied van deze scriptie (Wittebrood & 
Permentier, 2011, p. 18-19).  
Om de wijk leefbaarder en aantrekkelijker te maken, werd ingezet op onder meer het renoveren en 
slopen van na-oorlogse woonblokken, het aantrekken van een meer diverse groep bewoners, maar ook 
op veiligheid en herontwikkeling van de openbare ruimte. Het centrale thema in dit onderzoek is echter 
niet de openbare ruimte op zich. Het gaat met name om de belangen en beweegredenen van de private 
partijen om al dan niet te participeren in de openbare ruimte. Want ook de kwaliteit van openbare 
ruimte speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stadsbuurt. Hier kan op 
allerlei manieren uiting aan worden gegeven; van het schoonvegen van de stoep tot het organiseren van 
een buurtfestival. Of van inzet op extra veiligheid tot het opzetten van een winkeliersvereniging.  
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Door de eerder genoemde ontwikkelingen lijkt de verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van de 
openbare ruimte, deels te verschuiven naar andere maatschappelijke spelers. Boelens maakt onderscheid 
naar de ‘Public Society’, ‘Civil Society’ en de ‘Business Society’. Hiermee worden achtereenvolgens de 
overheid, de bewoners en de ondernemers bedoeld (Boelens, 2010, p.41). 
 
Vooral de ‘Civil Society’ is, in de vorm van burgerparticipatie, een steeds bekender fenomeen ter 
verbetering van de stedelijke leefomgeving. Waar voorheen de gemeentelijke plannen slechts ter inzage 
werden gelegd, eisen burgers tegenwoordig steeds meer invloed op de beleidsvorming. Burgers komen 
zelfs steeds vaker zelf met initiatieven. Door drank- en drugsoverlast op een pleintje aan de Niasstraat in 
de Indische Buurt te Amsterdam eisten bewoners bijvoorbeeld een ingreep in de openbare ruimte. Deze 
kwam er middels de aanleg van een postzegelpark (een kleinschalig park ter bevordering van de sociale 
cohesie en verbetering van de fysieke omgeving) (Van Vlijmen, 2012, p.73-74). 
 
Maar het probleem bij burgerparticipatie is dat er veelal slechts enkele burgers daadwerkelijk betrokken 
zijn. Initiatieven missen daardoor ofwel stootkracht (weinig professionele kennis, beperkte financiële 
middelen) of het ontbreekt aan een duurzaam karakter. Als die ene aanjager van het initiatief twee jaar 
later verhuist, is de kans op het instorten van dit initiatief tamelijk groot. Een gemeente of andere 
investeerders zoals woningcorporaties die hierin hebben geïnvesteerd, zitten daar niet op te wachten. 
 
De oplossing lijkt te liggen bij de ondernemers. Zij kunnen het ‘gat’ van het duurzame karakter invullen, 
omdat zij veelal voor jaren aan een bepaalde wijk gebonden zijn. Doordat vastgoed immobiel is, zijn 
ondernemers lokaal afhankelijk. Daarnaast hebben ondernemers op een bepaald gebied specifieke en 
professionele kennis die zij zouden kunnen inzetten bij een initiatief. Verder kunnen ondernemers zich 
verenigen in bijvoorbeeld een winkeliersvereniging, waardoor zij ook meer (financiële en professionele) 
stootkracht kunnen genereren. Ook hebben ondernemers er naar verwachting meer belang bij om op 
welke manier dan ook te investeren in de directe openbare ruimte. Hoe veiliger, levendiger, groener  
en hoe beter bereikbaar de buurt is, hoe aantrekkelijker het is om er te verblijven. Een hoge waardering 
van de openbare ruimte zou een stimulerende werking kunnen hebben op zowel de klandizie als op de 
bedrijfsomzet. Daarnaast zou de waarde van het bedrijfspand kunnen stijgen op het moment dat er 
zichtbare en meetbare verbeteringen zijn in de openbare ruimte (Van Melik, 2008, p. 66). 
 
Kortom, voor ondernemers lijken er op stedelijk buurt- en wijkniveau voldoende kansen en belangen 
aanwezig te zijn om op een bepaalde manier in de openbare ruimte te investeren. Daarmee vormen zij 
voor de gemeente, voor het Stadsdeel of voor een woningcorporatie tevens een aantrekkelijke partner 
om invulling te geven aan een initiatief ten behoeve van een verbeterde openbare ruimte.  
 
Of de ondernemers uit de Indische Buurt te Amsterdam daadwerkelijk participeren ten behoeve van de 
openbare ruimte en waarom zij dat al dan niet doen, zal blijken uit beantwoording van onderstaande 
doelstelling en onderzoeksvraag;  
 

1.2 Doelstelling 
De doelstelling in dit onderzoek is tweeledig en algemeen van aard: 
 

1. Inzicht verkrijgen in de mate van participatie van ondernemers ten behoeve van de verbetering 
van de openbare ruimte. 

 



Het belang van ondernemersparticipatie in de openbare ruimte 

 

                                                              Urban Governance in de Indische Buurt  9 

 

2. Inzicht verkrijgen in de belangen voor ondernemers al dan niet te participeren in de openbare 
ruimte rondom hun pand. 

 

1.3 Vraagstelling 
De vraagstelling is specifiek op participatie van ondernemers uit de Indische Buurt in Amsterdam 
gericht: 
 
In hoeverre participeren ondernemers in de Indische Buurt (Amsterdam) ter verbetering van de 
openbare ruimte van de buurt, waar heeft dat mee te maken en wat zijn daarbij hun belangen? 
 
Om de centrale vraag te beantwoorden zijn de volgende vijf deelvragen geformuleerd: 
 

1. Wat is de invloed van Urban Governance op de herontwikkeling van de openbare ruimte (en hoe uit deze 
ondernemersparticipatie zich in de Indische Buurt)? 

2. Hoe past de Urban Regimebenadering binnen Urban Governance en wat is een Urban Regime (en hoe uit 
zich dat in de Indische Buurt en wat is de invloed hiervan op de lokale samenwerking)? 

3. Wat wordt verstaan onder ondernemersparticipatie, op welke manieren kunnen ondernemers participeren in 
de verbetering van de openbare ruimte en wat zijn daarbij hun belangen en beweegredenen (in de Indische 
Buurt)? 

4. Onder welke voorwaarden zijn ondernemers bereid te participeren in een verbeterde openbare ruimte en wat 
zijn hun belangen al dan niet te participeren? 

5. In welke mate is er sprake van participatie van de ondernemers uit de buurt ten behoeve van een verbeterde 
openbare ruimte en waar heeft dat mee te maken? 

 

1.4 Relevantie 
Wetenschappelijke relevantie 
Dat er een verschuiving plaatsvindt in de mate van verantwoordelijkheid van de overheid richting de 
maatschappij is ondertussen wel duidelijk geworden. Uit allerlei verschillende artikelen en onderzoeken 
zoals ‘Buurten bij beleidsmakers; Stedelijke beleidsprocessen, bewonersparticipatie en sociale cohesie in 
vroegnaoorlogse stadswijken in Nederland’ (van Marissing, 2008), ‘Burgerparticipatie in Rotterdam’ (Edwards & 
Schaap, 2006). 'Citizen participation and democracy in the Netherlands' (Michels, 2006) en ‘Wat burgers 
bezielt, een onderzoek naar burgerinitiatieven’ (Hurenkamp e.a., 2006) blijkt dat er al veel is geschreven 
over de nieuwe rol van de Nederlandse burger ten opzichte van de participatie. De rol van de 
ondernemer blijft hierbij echter onderbelicht.  
 
Er is in vergelijking met de burgerparticipatie nog relatief weinig literatuur over 
ondernemersparticipatie. Internationale literatuur naar ondernemersparticipatie is er wel. Een 
instrument dat veel wordt aangehaald en binnen de context van ondernemersparticipatie past, betreft de 
‘Business Improvement District’. Onder meer Mitchell (1999), Hoyt (2005), Peel en Lloyd (2005) en 
Meltzer (2012) hebben hier in onder meer Amerika, Canada en Schotland aandacht aan besteed. 
 
Dit instrument, dat wereldwijd steeds vaker wordt ingezet, is sinds 2009 ook naar Nederland 
overgewaaid middels de ‘Experimentenwet Bedrijven Investeringszones 2009’. Het wordt veelal als 
aanvulling op andere instrumenten als parkmanagement of centrummanagement gezien door de 
gebiedsgerichte benadering ervan (zie paragraaf 4.3). Dit relatief nieuwe en onbekende instrument in 
Nederland zal, samen met de literatuur over Urban Governance en Urban Regimes, de theoretische 
basis vormen voor dit onderzoek, omdat het de meest recente manier is waarbij ondernemersparticipatie 
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ten behoeve van een verbeterde openbare ruimte centraal staat en het ook vernieuwend is ten opzichte 
van bijvoorbeeld centrummanagement.  
 
Daarnaast is er internationaal gezien al veel onderzoek gedaan naar de openbare ruimte en naar het 
verbeteren daarvan. Voornamelijk het laatste aspect staat central in dit onderzoek. In Nederland blijkt 
volgens van Melik (2008) dat dit onderzoeksveld nog onderbelicht is gebleven, terwijl veel steden de 
afgelopen jaren een slag hebben proberen te maken in de openbare ruimte of daar momenteel mee bezig 
zijn. Toch is er in de literatuur nog weinig bekend over de achtergrondredenen van het al dan niet 
verbeteren van de openbare ruimte in de Nederlandse stad. Dit onderzoek tracht de redenen hiervan 
middels een case study (Indische Buurt) in Amsterdam te achterhalen (Van Melik, 2008, p.21). 
 
Maatschappelijke relevantie 
“Met het oog op de toekomst van ons allen acht de regering nu scherpe keuzes noodzakelijk. De regering beoogt 
daarmee eveneens een cultuuromslag tot stand te brengen. De overheid dient ruimte te laten aan het initiatief van 
burgers en bedrijven. Daadwerkelijke verbeteringen zijn alleen mogelijk indien iedereen zijn verantwoordelijkheid 
neemt en meedoet in onze maatschappij. De overheid kan niet de oplossing voor alle vraagstukken bieden en behoort 
dat ook niet te doen. Zij moet juist de randvoorwaarden scheppen om problemen oplosbaar te maken. Daartoe dient 
zij minder regels te stellen en die regels beter te handhaven. Deze uitgangspunten staan in het beleid van de regering 
centraal” (Jongbloed, 2008, p.9). 
 
Deze woorden van de Koningin tijdens een troonrede aan het begin van deze eeuw vatten de context van 
dit onderzoek scherp samen. In deze scriptie wordt aan de hand van de eerder genoemde casus 
onderzocht of bovengenoemde ‘cultuuromslag’ ook daadwerkelijk plaatsvindt in de praktijk. Op papier 
staan deze woorden - dat de overheid ruimte biedt aan de particulieren - mooi, maar werkt het in de te 
onderzoeken Amsterdamse Indische Buurt ook daadwerkelijk zo? Of staat het participatieniveau van de 
ondernemers in deze Amsterdamse buurt nog op het nulpunt? En waar heeft dat dan mee te maken?  
 
Door onder meer de terugtredende overheid en een tekort aan publieke gelden is het juist in deze tijden 
voor de kwaliteit van de stedelijke openbare ruimte van belang dat de aandacht hiervoor niet verslapt. 
Zeker voor een voormalige Krachtwijk, die zowel economisch, sociaal als fysiek verschillende 
problemen kent, is het van belang de leefbaarheid en de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte 
in de wijk te behouden danwel te verbeteren. Dit onderzoek speelt in op de maatschappelijke 
tweesprong waar de openbare ruimte momenteel in beland lijkt te zijn; overheid en/of particuleren? Dit 
onderzoek tracht zodoende antwoord te geven op de vraag hoe deze verantwoordelijkheidskwestie 
omtrent de verbetering en beheer van de openbare ruimte in de stadswijk, middels een casus in de 
Indische Buurt te Amsterdam, ingevuld kan worden. 
 
Uit dit onderzoek zal blijken of en in hoeverre de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de 
openbare ruimte daadwerkelijk plaatsvindt. Ook wordt duidelijk aan welke voorwaarden voldaan moet 
worden, alvorens de ondernemers daadwerkelijk participeren. Al met al geven de conclusies van deze 
casestudy een inzicht in de mate waarin Nederlandse ondernemers een bijdrage leveren aan de 
verbetering van de openbare ruimte. De conclusies en aanbevelingen bieden hiermee mogelijk een 
opstap naar het schetsen van kaders waarbinnen participatie bij ondernemers tot stand kan komen dan 
wel verbeterd kan worden.  
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Bron: Eigen onderzoek, 2012. 

 

1.5 Opzet van het onderzoek 
Zoals al duidelijk werd uit de aanleiding, gaat dit onderzoek niet om de openbare ruimte an sich, maar 
gaat het om de achterliggende redenen van ondernemers om al dan niet in de openbare ruimte in de wijk 
te investeren. De bijpassende theorie die in deze scriptie behandeld wordt, valt grofweg uiteen in twee 
delen. Eerst wordt de ‘Urban Governance’ theorie behandeld met daaruit voortvloeiend de ‘Urban 
Regime’ theorie. In het tweede deel van het theoretisch kader wordt de meer beleidsmatige kant van de 
Urban Governance theorie behandeld. Hier komt een instrument, in de vorm van de ‘Bedrijven 
Investeringszone’, naar voren die de Urban Governance in de praktijk brengt.  
 
Hoofdstuk 2 gaat in op de verklaringen van de opkomst van ‘Urban Governance’ en op de gevolgen 
hiervan voor de stedelijke praktijk. De ondertitel van dit hoofdstuk behelst de transitie ‘van government 
naar governance’. In hoofdstuk 2 staat de ‘Urban Regime’ theorie centraal. Dit kan worden opgevat als 
een uiting van Urban Governance. Via deze manier wordt de Urban Governance via het trechtermodel 
behandeld en zijn er steeds meer raakvlakken tussen theorie en praktijk. In hoofdstuk 4 wordt de Urban 
Governance theorie nog praktischer (in relatie met de openbare ruimte) behandeld via het instrument 
‘Bedrijven Investeringszone’ en het concept ‘Postzegelparken’.  
 
Figuur 1.1: Trechtermodel van het theoretische deel; Urban Governance. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Hoofdstuk 5 vormt vervolgens de schakel tussen theorie en empirie. Hierin wordt vanuit de theorie het 
conceptueel model verklaard, wordt de keuze voor het onderzoeksgebied uitgelegd en komen de 
onderzoeksmethoden aan bod.  
 
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de uitkomsten van het empirisch onderzoek. Op basis van interviews 
worden gegevens uit de praktijk verzameld en geanalyseerd. Ook wordt teruggekoppeld naar de 
theorie. Tevens wordt ingegaan op de deelvragen, waarbij de Indische Buurt central staat.  
 
In hoofdstuk 7 staan de conclusie, waar antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag, de aanbevelingen en 
de reflectie centraal.  
 
 
 

Urban Governance 

 
Urban  Regime  

 
Ondernemersparticipatie 
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Hoofdstuk 2  
Urban Governance; van government naar governance 

 

Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opkomst en de invloed van Urban Governance. Het stedelijk 
krachtenveld is aan verandering onderhevig. De veranderende verhoudingen en verantwoordelijkheden 
hebben hun invloed op de ruimtelijke ontwikkelingen. In dit onderzoek staat de openbare ruimte in de 
stadswijk centraal. In de eerste paragraaf staat de opkomst van Urban Governance centraal, vervolgens 
wordt ingegaan op bestuurlijke vernieuwing en beleidsnetwerken. In paragraaf drie komen de gevolgen 
voor de stedelijke praktijk aan bod, terwijl paragraaf vier specifiek in gaat op governance en de invloed 
daarvan op de openbare ruimte.  
 
In hoeverre deze bestuurlijke overgang van government naar governance daadwerkelijk invloed heeft op 
de openbare ruimte zal blijken uit de beantwoording van de onderstaande deelvraag: Wat is de invloed van 
Urban Governance op de herontwikkeling van de openbare ruimte? 
 
In hoofdstuk 6, het empirisch hoofdstuk, zal nogmaals op deze vraag worden ingegaan maar dan 
specifiek gericht op de Indische Buurt. 
 

2.1 Opkomst Urban Governance 
Jarenlang is het Nederlands ruimtelijk beleid centraal geregisseerd vanuit het rijk. Dat heeft te maken 
gehad met de ambities van de welvaartsstaat, na de oorlog, vanuit de jaren ’50 van de 20ste eeuw. Toch is 
dit tegenstrijdig met hoe het er in de 19e eeuw aan toeging. Destijds zijn veel projecten al geïnitieerd en 
gesteund door private partijen. Dit gebeurde juist ook in de grote steden als Amsterdam en Rotterdam. 
(Van Melik, 2008, p. 65) 
 
De verantwoordelijkheid voor het stedelijk beleid lijkt sinds enkele decennia (vanaf jaren ’80) niet meer 
primair bij de lokale overheid (gemeente) te liggen. Steeds meer private partijen lijken aan invloed en 
zeggenschap te winnen voor wat betreft het stedelijk beleid ten opzichte van het publieke orgaan. Deze 
tendens heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Hoe kan deze nieuwe vorm van Urban 
Governance verklaard worden? 
 
Er is niet één oorzaak te noemen die voor de transformatie naar de nieuwe stedelijke governance heeft 
gezorgd. Een combinatie van voornamelijk grootschalige maatschappelijke veranderingen heeft geleid 
tot deze nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het stedelijk veld. Onder meer de reeds genoemde 
globalisering, digitalisering, suburbanisatie, de-industrialisatie, decentralisering van beleid, 
deregulering, de opkomst van de consumptiemaatschappij en de wereldwijde economische crisis liggen 
ten grondslag aan de veranderingen in het stedelijk veld (Bressers, 2009, p.13; Hohn & Neuer, 2006, p. 
291). 
 
Door de de-industrialisatie en suburbanisatie was er in veel steden sprake van achteruitgang en 
werkloosheid in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Dit ging vaak samen met een beperkter budget 
voor gemeenten, omdat zij minder belasting konden innen. Een andere ontwikkeling is de deregulering 
van het nationaal beleid geweest, waardoor er tevens minder nationale fiscale steun was. Dit werd ook 
zichtbaar in het budget voor publieke diensten en goederen. Om toch stedelijke herontwikkeling 
mogelijk te maken richtten gemeenten zich steeds meer op de marktgerichte benadering. Harvey (1989) 
definieerde dit als de transformatie van ‘managerialism to entrepreneurialism’. Hij typeerde het als de 
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overgang van het ‘Fordism’ naar het tijdperk van ‘Post-Fordism’. Mede door de komst van de eerder 
genoemde consumptiemaatschappij, waarbij de kwaliteit van het stedelijk leven voorop staat, betekende 
deze overgang meer concurrentie en competitie tussen en binnen stedelijke economieën. Via een 
proactieve houding van de lokale overheden in deze context worden in toenemende mate private 
partijen bij stedelijke (her)ontwikkeling betrokken (Van Melik, 2008, p. 66-67; Bressers, 2009, p.13; 
Harvey, 1989, p.4-5). 
Daarnaast is er sprake van een toenemende concurrentie als gevolg van de globalisering, doordat de 
consument steeds meer keuzes heeft en meer steden bereikbaar zijn voor hetzelfde product of voor 
dezelfde dienst. Ook hierdoor is er meer betrokkenheid van private partijen, zoals ondernemers, 
gekomen. Zij hebben namelijk belang bij het aantrekken van klanten (Bressers, 2009, p.13; Van Melik, 
2008, p. 66-67; Pierre, 2005, p. 447; Swyngedouw e.a., 2002, p. 573). 
De trend naar meer private invloed in stedelijk beleid valt verder vaak samen met een crisis in publieke 
financiering. Het heeft ook meer dan eens te maken met nieuwe politieke ideologieën, fiscale 
tegenslagen voor gemeenten en de dynamiek van een ondernemersgerichte economie, waarvan 
gemeenten afhankelijk zijn (Van Melik, 2008, p. 65). 
 
Ook ontwikkelingen als digitalisering en mondialisering zijn bepalend (geweest) voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Grenzen vervagen, waardoor de Nederlandse overheid steeds minder macht zelf in  
handen heeft. Steeds meer macht verschuift bijvoorbeeld naar Europa. Maar ook de burgers kunnen 
zichzelf bijvoorbeeld via internet veel sneller organiseren dan 20 jaar geleden. Al met al heeft er de 
laatste decennia een verschuiving plaatsgevonden van sturing ván de overheid naar sturing mét de 
overheid. Ruimtelijke coördinatie vindt plaats via actieve betrokkenheid van verschillende typen actoren 
(zie paragraaf 3.1) (Boelens e.a., 2006, p.26).  
 
Andere redenen voor de hernieuwde betrokkenheid van private partijen is de wens naar meer kwaliteit 
van de leefomgeving. Bezoekers en winkeliers streven bijvoorbeeld naar veilige en schone winkelstraten. 
Dit komt bijvoorbeeld in de openbare ruimte tot uitdrukking middels gated communities en Bedrijven 
Investeringszones (zie paragraaf 4.3). Alhoewel hiervan in Nederland relatief minder vaak sprake van is 
dan in bijvoorbeeld Amerika of het Verenigd Koninkrijk, komt de laatsgenoemde ontwikkeling ook in 
Nederland dit steeds meer op (Van Melik, 2008, p. 65). 
 
Kortom, in de 19e eeuw was ook Nederland al bekend met de grote invloed van particuliere partijen in 
de openbare ruimte. Pas na de tweede wereldoorlog is de nationale overheid het stedelijke 
vernieuwingsbeleid gaan overheersen. Maar de laatste decennia is er weer een trend te zien naar meer 
private invloed. Helemaal nieuw lijkt deze overgang van government naar governance dus niet te zijn! 
(Van Melik, 2008, p. 65). 
 

2.2 Bestuurlijke vernieuwing 
Naast de grootschalige ontwikkelingen, zoals digitalisering en globalisering, die op zichzelf bepalend zijn 
geweest voor ruimtelijke ontwikkelingen, is er ook sprake van bestuurlijke vernieuwing die mede is 
veroorzaakt door de eerder genoemde ontwikkelingen. Deze bestuurlijke vernieuwing blijkt vooral uit 
de veranderende verhoudingen tussen de ‘Public-, Private en de Civil Society’. Andere oorzaken zijn de 
toenemende sociale, ruimtelijke en economische fragmentatie dan wel polarisatie (Hohn & Neuer, 
2006, p. 291).  
 
Zo wint de visie van Kreukels, reeds genoemd in de aanleiding, aan belangstelling. Al in de jaren ’70 
stelde hij vast dat ruimtelijke planning niet slechts een overheidstaak was (Boelens e.a., 2006, p.25-26). 
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Nu, enkele decennia later, is er al lang geen sprake meer van een verzorgingsstaat. De rol van de 
overheid is geleidelijk steeds meer overgegaan van government naar governance. In het eerste geval is 
vooral de overheid de sturende partij. Hier wordt in bestuurlijke termen ook wel gesproken over een 
top-down benadering, waarbij de macht centraal bij de overheid ligt. Bij governance daarentegen is 
meer sprake van communicatie over en weer tussen private en publieke partijen. De overheid wordt 
door andere partijen meer als partner gezien (Ossewaarde, 2006, p. 494; van der Arend, 2007, p.18). 
In het verlengde hiervan heeft de overheid een andere rol aangenomen de laatste decennia. Deze 
veranderende houding wordt ook wel de overgang van government naar governance genoemd. Van 
Kempen en Andersen (in: van Marissing, 2008) geven aan dat drie verschillende trends hier invloed op 
hebben gehad.  
 

1. Primaat van de overheid verschuift naar andere groepen  
2. Focus op Empowerment van zowel stads- als buurtbewoners 
3. Van algemeen beleid naar meer gebiedsgericht beleid (van Marissing, 2008, p.28-32). 

 
De eerste tendens heeft te maken met de veranderende rol van de overheid zelf. Er is sprake van 
privatisering en decentralisatie. Als gevolg daarvan komen verantwoordelijkheden ergens anders te 
liggen. Vanuit de samenleving is er een steeds grotere vraag naar meer inspraak en interactie, waardoor 
de overheid het initiatief ook aan de samenleving (Business society en Civic society) overlaat. Er worden 
meer samenwerkingsverbanden aangegaan tussen overheid en de maatschappij. Dit levert zogenaamde 
coproductie op (van Marissing, 2008, p.28-29).  
 
De tweede tendens noemt van Marissing (2008) Empowerment. Steeds meer taken besteedt de overheid 
uit aan particulieren of bewoners. Het vergroten van de invloed van participanten wordt empowerment 
genoemd. Het gaat erom dat zowel instanties als ondernemers en burgers meer verantwoordelijkheid 
krijgen voor zaken die voor hen van belang zijn. Het is wel een begrip bezien vanuit het perspectief van 
de overheid. De overheid geeft als het ware macht weg (van Marissing, 2008, p.30-31).  
 
De derde tendens betreft de gebiedsgerichte benadering. Elke wijk heeft weer eigen problemen. 
Overheden beseffen dat er geen kant-en-klare oplossingen mogelijk zijn. Het beleid is dan ook steeds 
meer lokaal gericht. Door gebiedsgericht te werk te gaan, kunnen meerdere problemen (veiligheid, 
beperkte betrokkenheid, leefbaarheid) tegelijkertijd worden aangepakt. Door lokaal te werk te gaan, 
creëert de overheid ook meer draagvlak voor het beleid en zijn particulieren meer geneigd zich actief en 
betrokken op te stellen ten behoeve van een goede buurt. Tevens biedt dit gebiedsgerichte beleid de 
mogelijkheid coalities tussen verschillende lokale partijen aan te gaan. Op deze manier kan het 
gebiedsgerichte werken een voorwaarde zijn om tot empowerment te kunnen komen.  
 
Daarnaast richt het beleid zich niet zozeer op bepaalde groepen, maar op wat de verschillende partijen 
gemeenschappelijk hebben. Dit is onder meer de openbare ruimte. Een nadeel hiervan is het 
schaalniveau. Soms ligt de oorzaak van een probleem buiten het gebied. Dit is dan lastig te beïnvloeden. 
Ook kan het gebiedsgericht werken de problemen verplaatsen in plaats van oplossen. Zo kan 
drugsoverlast in gebied A worden verbannen, maar ondervindt het aangrenzende gebied B mogelijk de 
gevolgen daarvan.  
Maar waar het hier vooral om gaat is, dat de buurt zich kan identificeren met hun leefgebied en dat zij 
hierbij betrokken zijn. Alle lokaal betrokkenen hebben direct belang bij een veilige leefomgeving. Het 
doel van dit gebiedsgerichte beleid is voornamelijk de betrokkenheid te vergroten (van Marissing, 2008, 
p.31-32). 
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De definitie die Brown (1999) voor governance hanteert is: “Governance is the coordination and 
empowerment that can happen when public and private actors or institutions coalesce in a particular Urban issue” 
(Brown, 1999, p. 73). 
Zoals mede uit het bovenstaande citaat van Brown (1999) blijkt, lijkt hiermee een verschuiving plaats te 
vinden van meer verantwoordelijkheid richting private partijen als burgers en ondernemers. Om in de 
bestuurlijke terminologie te blijven, wordt governance geassocieerd met een bottom-up benadering. De 
overheid werkt samen met andere partijen aan een project. Er is daardoor sprake van een meer 
wederzijdse relatie die zodoende meer horizontaal dan verticaal (hiërarchisch) verloopt (Hajer e.a., 
2004, 34). Bovens e.a. (2007) voegen daar aan toe dat bij de bestuurlijke vernieuwing centraal staat dat 
de overheid niet meer hét bestuurscentrum is, maar dat de overheid ook een van de spelers is binnen een 
netwerk van partijen. Daarnaast is ook lastig te spreken van dé overheid, doordat er sprake is van 
verschillende bestuurslagen, belangen en sectoren. Voor elk maatschappelijk (lees: ruimtelijk) vraagstuk 
is er een apart en complex netwerk van verschillende partijen die zich daarmee bezig houdt (Bovens 
e.a., 2007, p. 46). In de volgende subparagraaf wordt hier nader op ingegaan middels de 
beleidsnetwerken. 
 
2.2.1 Beleidsnetwerken (partnerschap met de omgeving) 
Als partij is het lastig de omgeving te beheersen. Waar het partijen in een beleidsnetwerk vooral om 
gaat, is om een bepaalde invloed uit te kunnen oefenen op de omgeving. Door hierin te participeren 
hebben partijen minstens het gevoel dat zij invloed hebben op de onvoorspelbaarheid en weerbarstigheid 
van de omgeving (Bovens e.a., 2007, p. 162; de Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007). 
 
“Beleidsnetwerken zijn min of meer duurzame verbanden, waarin beleidsvoerders en andere partijen binnen en buiten 
het openbaar bestuur met elkaar overleggen en onderhandelen over beleid” (Bovens e.a., 2007, p. 162). 
 
Deze netwerken zijn georganiseerd rond concrete thema’s of problemen zoals de kwaliteit van de 
openbare ruimte in een stadsdbuurt. Afhankelijk van het thema zijn er verschillende betrokken partijen 
in het beleidsnetwerk. Het beleidsnetwerk bestaat het echter voornamelijk uit partijen die een 
wezenlijke bijdrage aan beleid betreffende het overkoepelende probleem kunnen leveren. Het 
democratische karakter van een dergelijk beleidsnetwerk staat daarom onder druk (Bovens e.a., 2007, 
p. 162). 
 
Doordat de verschillende partijen binnen het beleidsnetwerk een bepaald gemeenschappelijk doel voor 
ogen hebben, beseffen zij dat ze met elkaar moeten samenwerken en dat ze afhankelijk van elkaar zijn. 
Vertrouwen in de andere partijen binnen het beleidsnetwerk speelt hier een grote rol in. 
Onderhandelen met andere partijen is een belangrijk aspect binnen het netwerk. Wanneer een partij 
zich onmogelijk opstelt door het proces constant te frustreren, zal getracht worden deze partij zoveel 
mogelijk buiten het netwerk te houden (Bovens e.a., 2007, p. 162; Klijn & Koppenjan, 2004). 
 
Binnen een beleidsnetwerk zijn de verhoudingen niet-hiërarchisch. Er is sprake van horizontale 
communicatie met respect voor elkaars belangen. Toch zullen de partijen een overkoepelend en gedeeld 
belang of doel moeten hebben ten behoeve van een goede samenwerking. Juist, omdat de partijen qua 
financiën, kennis, juridische bevoegdheden en draagvlak veelal van elkaar afhankelijk zijn (Bovens e.a., 
2007, p. 163). 
Ook bestuurders (vanuit de gemeente) kunnen zich niet opstellen als een piramide of als dé spil in het 
web. Bestuurders vormen net als alle andere partijen één van de partijen binnen het netwerk. Wat 
bestuurders/ambtenaren wel kunnen doen is het faciliteren van een netwerk. Hierbij kan de bestuurder 
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letterlijk netwerken en zorgen dat relevante partijen omtrent een bepaald thema of probleem in het 
netwerk worden opgenomen. Het wordt daarnaast ook steeds meer als de verantwoordelijkheid van 
bestuurders beschouwd om de samenwerking zo optimaal te laten verlopen. Hieruit blijkt overigens de 
veranderende rol van bestuurders; in plaats van volledige focus op de inhoud, richten zij zich steeds 
vaker op het proces (Bovens e.a., 2007, p. 164).  
 
Als gevolg hiervan verandert de traditionele rol van beleidsbepaler naar beleidsmakelaar of 
procesmanager, waarbij getracht wordt verscheidene partijen bij elkaar te brengen. De huidige 
ambtenaar of bestuurder richt zich voornamelijk op het faciliteren. Het motto vanuit de overheid is dan 
ook veranderd van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’(Bovens e.a., 2007, p. 47; Klijn & Koppenjan, 2004). 
 
Kortom, planning en beleid ontstaan niet meer enkel door toedoen van de overheid. Er zijn meerdere 
partijen die een gelijke en misschien zelfs een grotere rol spelen ten behoeve van de ruimtelijke 
ontwikkelingen. Kreukels geeft aan dat een meer ondernemende manier van planning ontstaat (Boelens, 
2010, p.32). Dit typeert een omslag van passief naar actief denken. In plaats van: ‘Wat doet de ruimte met 
mensen?’ luidt de vraag nu: ‘Wat doen mensen met de ruimte?’ Deze omslag geeft tevens kernachtig weer dat 
er sprake is van een verschuiving van government naar governance (Aarts & During, 2006, p. 33; 
Boelens e.a., 2006, p.27). 
 

2.3 Gevolgen (voor- en nadelen) voor de stedelijke praktijk  
Het verschil tussen traditionele vormen van bestuur en Urban Governance is het feit dat in het laatste 
geval ook private partijen participeren bij het stedelijk beleid. Traditioneel werd beleid gemaakt door 
publieke partijen, de overheid. Zoals intussen duidelijk is geworden, is hier sinds enkele decennia een 
kentering in gekomen. De rol van zowel publieke als van private partijen is aan verandering onderhevig, 
waarbij de invloed van de laatstgenoemde partij aan belang wint. Een van de belangrijkste redenen van 
de huidige vraag van participatie van particulieren ligt bij de economische crisis.  
Om de stedelijke problemen op te lossen en te beperken, ontstaat er behoefte aan een alternatieve 
financieringswijze. Sindsdien is er veel meer sprake van samenwerking tussen publiek en privaat. Ook 
deze nieuwe vorm van samenwerking brengt problemen met zich mee zoals verschillende belangen, 
verantwoordelijkheden en wijze van financiering (zie paragraaf 4.3.7) (Bressers, 2009, p.14). 
 
De toename van betrokken private actoren leidt niet per definitie tot een verbetering van het stedelijk 
beleid. Vooral het combineren van veel verschillende belangen leidt vaak tot problemen, wat het 
stedelijk beleid niet ten goede komt. Zo kan de betrokkenheid van een veelheid aan actoren (en hun 
belangen) leiden tot meer complexiteit binnen het netwerk. Dit kan ten koste gaan van het stedelijk 
beleid, doordat bijvoorbeeld conflicten er voor kunnen zorgen dat projecten vertraging oplopen, 
moeilijk tot stand komen of niet goed aansluiten op het probleem waarvoor ze bedoeld zijn. 
Dit heeft meer dan eens te maken met de culturele achtergrond van een instelling of bedrijf. Zo wil een 
winkelier zijn of haar investering meer dan terugverdienen, en wil een ambtenaar het opgelegde beleid 
volgen (Bressers, 2009, p.14; Vranken & Friedrichs, 2001, p.20; Dekker & Van Kempen, 2004, p. 
111).  
 
Een ander probleem is dat de actoren binnen het netwerk daar doorgaans niet op democratische basis 
zitten. Het zijn veelal diegenen met politieke macht, die kennis hebben van de regelgeving, of diegene 
met een zak geld die in het netwerk zitten. Gevolg is dat niet iedereen gerepresenteerd wordt (Dekker 
& van Kempen, 2004, p.111; Harding e.a., 2000, p. 945).  
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Het gevolg hiervan is dat het stedelijk beleid dat wordt gemaakt minder gericht is op de behoefte van de 
samenleving, maar op de belangen van de betrokken participanten (Dekker & Van Kempen, 2004, p. 
111). Hierdoor ontstaat er meer marktgericht beleid, waardoor meer aandacht bestaat voor 
economische doeleinden zoals het aantrekken van consumenten, vooral afkomstig van buiten de 
stad(swijk). Er bestaat minder aandacht voor sociaal welzijn en sociale dienstverlening van mensen die in 
de buurt wonen (Bressers, 2009, p.15; Swyngedouw e.a., 2002, pp. 547-548).  
 
Onder meer door de komst van de consumptiemaatschappij, is er sprake van zowel inter- als intra 
stedelijk beleid. In het eerste geval gaat het om concurrentie tussen verschillende steden op ruimtelijk 
beleid. In deze thesis gaat het om de intra-stedelijke ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij een stadswijk 
(de Indische Buurt) zich binnen Amsterdam probeert te profileren. Het gaat minder om de concurrentie 
tussen verschillende steden als wel om de aantrekkelijkheid, veiligheid en imago tussen stadswijken 
binnen één stad (Bressers, 2009, p.14; Dekker & Van Kempen, 2004, p. 112).  
 
Terug naar de problemen die kunnen voortkomen vanuit het stedelijk governance; de  
verantwoordelijkheidskwestie. De grenzen tussen publiek en privaat kunnen vaag zijn, waardoor het 
hogere doel – de herontwikkeling van de openbare ruimte – het kind van de rekening kan worden. Dit 
kan namelijk leiden tot een toename van verantwoordelijkheidsproblemen voor wat betreft de openbare 
ruimte. Doordat zowel het Stadsdeel als de ontwikkelaars met de vinger naar elkaar wijzen in een 
bepaalde kwestie, kan het gevolg zijn dat er helemaal niets aan het gesignaleerde probleem gedaan wordt 
(Dekker & van Kempen, 2004, p.111; Van Melik, 2008, p.72-73). 
 
Uiteraard zijn er niet slechts nadelen voor de stedelijke praktijk die de Urban Governance met zich mee 
brengt. Zo is het een voordeel van een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen veel verschillende 
participanten, dat de (juridische) kennis over een bepaald probleem kan worden vergroot. Deze 
kennisvergroting heeft echter alleen een positieve uitwerking op het beleid als de conflicten tussen 
partijen bij het combineren van belangen beperkt blijven en partijen in staat zijn om concessies te doen 
(Bressers, 2009, p.14; Dekker & Van Kempen, 2004, p. 111). 
 
Een ander voordeel vormen de kostenbesparingen, omdat de kosten gedeeld worden. Ook neemt het 
risico van een investering hier indirect mee af. Een ander belangrijk punt is dat het draagvlak voor beleid 
toeneemt als er meerdere partijen in een netwerk zitten. Zoals gesteld zijn binnen het netwerk 
verschillende belangen vertegenwoordigd. Doordat meer en andere typen partijen participeren 
(bijvoorbeeld burgers of winkeliers) voelen zij meer verantwoordelijkheid voor dat stukje openbare 
ruimte. Daarmee lijkt de kwaliteit van dat stukje openbare ruimte ook op de lange termijn verzekerd. 
Als de buurt bijvoorbeeld zelf planten aanlegt, zal zij dezelfde planten ook graag goed verzorgen. Tot 
slot komt door de participatie vanuit de buurt de identiteit van diezelfde buurt meer tot zijn recht. De 
partijen staan namelijk zelf achter de keuze voor bepaald beleid en dat past bij de bewoners, winkeliers 
en investeerders uit de buurt (Klijn & Koppenjan, 2004; Van Melik, 2008, p.72-73). 
 
Kortom, Urban Governance kan gevolgen hebben voor het stedelijk beleid. Zo kan de betrokkenheid 
van pluralistische partijen bij het maken van beleid leiden tot conflicten en vertragingen, maar ook tot 
kennisvergroting, kostenbesparing en meer draagvlak. Waar deze paragraaf inging op de gevolgen van 
governance voor stedelijk beleid in het algemeen, gaat de volgende paragraaf specifiek in op wat 
governance betekent voor de openbare ruimte.  
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2.4 Governance en openbare ruimte 

De kwaliteit van het stedelijk leven is mede afhankelijk van de kwaliteit en de staat van de openbare 
ruimte. De stedelijke samenleving functioneert beter op het moment dat de veiligheid en leefbaarheid 
van de stad op orde zijn. Zo is het bijvoorbeeld van belang er goede ontmoetingsplekken, als pleintjes en 
parkjes, zijn voor de burgers. Het stimuleren van de ontmoetingsfunctie is een belangrijk motief voor 
gemeenten om betrokken te zijn bij de herontwikkeling van openbare ruimte. Daarnaast hebben 
gemeenten ‘commerciële’ motieven voor hun betrokkenheid bij openbare ruimte, omdat het de 
aangrenzende commerciële functies of de lokale economie in het algemeen kan versterken. Dit heeft, 
zoals reeds genoemd in paragraaf 2.3, steeds meer te maken met concurrentie, zowel tussen als binnen 
steden. Lokale overheden (in dit geval Stadsdeel Amsterdam Oost) zullen zich graag op een positieve 
manier onderscheiden. Dit kan bijvoorbeeld door spectaculaire openbare ruimten te creëren of meer 
nadruk te leggen op gebruiksvriendelijkheid of identiteit ervan (Van Melik, 2008, p. 72; van Elzakker & 
Willemse, 2009, p.51-53). 
 
De verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte heeft in Nederland traditioneel al gelegen bij de 
gemeente. Minder macht, meer aangrenzend particulier bezit en minder financiën vragen om een andere 
aanpak. Een meer marktgerichte aanpak kan leiden tot het verhogen van de efficiëntie (Van Melik, 2008, 
p. 72-73). De private partijen kunnen zodoende een steeds grotere rol in de herontwikkeling van de 
openbare ruimte spelen. Dit heeft te maken met de toenemende betrokkenheid van deze actoren in het 
beleidsproces de laatste decennia (zie paragraaf 2.2). Sterker nog, een groeiend aandeel van openbare 
ruimte en de aangrenzende gebouwen is in het bezit van private partijen. In de Indische Buurt kan hierbij 
gedacht worden aan woonblokken en winkelpanden die in het bezit zijn van woningcorporaties. De 
interesse in ondernemersparticipatie groeit op het moment dat er particulier bezit is, omdat de 
verwachting is dat het vastgoed meer waard wordt naarmate de aangrenzende openbare ruimte 
aantrekkelijker is. Door het toenemende bezit van corporaties groeit daarmee ook hun betrokkenheid bij 
de openbare ruimte. Doordat ondernemers daardoor vaker een pand huren van de corporatie (de 
ondernemers is niet de eigenaar van het pand) lijkt hun belang in participatie in de openbare ruimte juist 
af te nemen. Toch zit er beleid achter deze ogenschijnlijke contradictie. Doordat corporaties meer bezit 
hebben in winkelpanden, kunnen zij invloed uitoefenen op het type ondernemer dat zich vestigt in de 
wijk. Op die manier kan de wijk beleidsmatig aantrekkelijker worden gemaakt door middel van een 
diverser aanbod van detailhandel (Van Melik, 2008, p. 23; Meijs, 2009, p.9-10). 
 
Zoals in hoofdstuk 1 al duidelijk werd, is het niet een heel nieuw fenomeen dat de private partijen 
invloed uitoefenen op de openbare ruimte. Vooral in de Verenigde Staten, een van oorsprong liberaal 
land, heeft de invloed van de private sector op de openbare ruimte al een rijke historie. Zo worden 
private partijen zelfs aangemoedigd een deel van hun eigen terrein publiekelijk te maken middels 
financiële prikkels vanuit de overheid. Een andere manier, tevens op grote schaal uitgevoerd in Amerika, 
zijn de Business Improvement Districts, waarbij private investeringen ten behoeve van de openbare 
ruimte centraal staan. In hoofdstuk 4 wordt dit instrument uitgebreid behandeld.  
De participatie van private partijen kan dus variëren van beperkte betrokkenheid tot het krijgen van de 
verantwoordelijkheid over een stuk openbare ruimte via een private organisatie (Van Melik, 2008, p. 
63). 
 
In Nederland komt dit soort betrokkenheid veel minder vaak en op kleinere schaal voor. De 
Nederlandse overheid heeft de (kwaliteit van de) openbare ruimte altijd gezien als haar 
verantwoordelijkheid. Ondanks dit gegeven schuift de verantwoordelijkheid voor stedelijke 
ontwikkeling ook hier steeds meer naar de lokale overheid en naar private partijen. Dit heeft deels te 
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maken met het korten op publieke budgetten, deels met het feit dat het bedrijfsleven en investeerders 
steeds vaker publieke ruimte bezitten of controleren. Maar ook als het bezit nog volledig van de lokale 
gemeente is, blijken de private partijen nog steeds geïnteresseerd en actief in de openbare ruimte. Dit 
heeft veelal met commerciële belangen van ondernemers en investeerders te maken. Ondanks deze 
ontwikkelingen zijn de private partijen altijd afhankelijk van de gemeente. Naast het gegeven dat de 
gemeente veelal de facilitator is, bepaalt zij ook nog altijd de wetten en de regels en daarmee de kaders 
van een plan of project (Van Melik, 2008, p. 63-67). 
Verder is er een verschil te duiden tussen de private ontwikkelaars danwel investeerders en de 
belanghebbenden (stakeholders; bijvoorbeeld ondernemers) die een rol van betekenis spelen in het 
domein van de openbare ruimte. Deze laatste groep (winkeliers/lokale ondernemers) zijn over het 
algemeen minder actief dan de investeerders of projectontwikkelaars in de herontwikkeling van de 
openbare ruimte. Maar grote bedrijven of een verzameling van verschillende bedrijven en 
belanghebbenden (bijvoorbeeld een winkeliersvereniging) kunnen toch invloed uitoefenen (Meijs, 2009, 
p.9-10). 
 
Het probleem bij belanghebbenden is echter dat de groep veelal niet eensgezind is. Zij hebben doorgaans 
verschillende belangen. Zo zal het niveau van participatie per partij kunnen verschillen. De meest 
voorkomende reden om te participeren in herontwikkeling van de openbare ruimte voor 
winkeliers/ondernemers is de verwachting dat dit een grotere omzet zal genereren. Maar ook het 
tegenovergestelde is een mogelijkheid. Dat ze de herontwikkeling tegengaan omdat ze bang zijn voor 
nieuwe concurrenten of voor inkomensverlies tijdens de verbouwing (Van Melik, 2008, p. 76). 
 
Zelfs als winkeliers voor de herontwikkeling van de openbare ruimte zijn, betekent dat nog niet dat zij 
ook actief participeren. Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over het ‘free-rider’ gedrag, waarbij andere 
ondernemers mee profiteren van hun investeringen. Ook hierover meer in hoofdstuk 4. Bovendien zien 
ondernemers de openbare ruimte niet primair als hun verantwoordelijkheid. Ook dit kan een reden zijn 
voor beperkte betrokkenheid van ondernemers bij de herontwikkeling van de openbare ruimte (Menger 
e.a. 2005, p.5; Van Melik, 2008, p. 76). 
 
Onderstaand figuur (2.1) van Van Melik (2008) geeft meerdere eerder besproken ontwikkelingen, die 
leid(d)en tot meer private betrokkenheid bij stedelijke (her)ontwikkeling van de openbare ruimte, 
schematisch en vereenvoudigd weer (Van Melik, 2008, p. 66). 
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Bron: Van Melik, 2008, p. 66. 

 

Figuur 2.1: Oorzaken van toename private partijen in stedelijk beleid 
 
 
 
 
 
 
       
   
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

2.5 Conclusie 

Wat is de invloed van Urban Governance op de herontwikkeling van de openbare ruimte? 
 
Zoals duidelijk is geworden in dit hoofdstuk is er de laatste decennia al een ‘cultuuromslag’ gaande 
betreffende de invloed van de overheid op stedelijke herontwikkelingsprocessen. Het is tevens gebleken 
dat deze cultuuromslag niet van de ene op de andere dag plaatsvindt. Er zijn veel verschillende factoren 
van invloed (geweest) op deze omslag. Zo is er sprake van globalisering, digitalisering en 
individualisering, waardoor de samenleving en haar behoeften en mogelijkheden veranderen. 
Particulieren kunnen zich sneller organiseren en er vindt meer concurrentie plaats binnen en tussen 
steden, doordat de bereikbaarheid ervan toeneemt.  
 
Tegelijkertijd heeft er de laatste decennia een welvaartsstijging plaatsgevonden, waardoor de wens naar 
meer kwaliteit is ontstaan. Particulieren eisen zelf steeds meer invloed op. Aan de andere kant is er de 
laatste jaren sprake van een economische crisis, waardoor er bij de overheid juist minder liquide 
middelen zijn om hieraan te voldoen.  
 
Er bleek behoefte aan bestuurlijke vernieuwing. Het paradigma is gaan verschuiven. De focus zou meer 
moeten liggen op de samenleving en minder op een sterk bepalende overheid. Via beleidsnetwerken kan 
hier op worden ingespeeld. Zo ontstaan in toenemende mate coalities tussen verschillende partijen, 
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zowel publiek als particulier. De overheid treedt hierbij meer als procesmanager op dan als 
beleidsbepaler. Door andere partijen erbij te betrekken levert dit onder andere meer draagvlak, meer 
kennis en meer financiële middelen op voor het te voeren ruimtelijk beleid.  
 
Toch lijkt de primaire verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte nog altijd te liggen bij de 
overheid. In de praktijk betekent dit dat er in toenemende mate betrokkenheid is van particuliere 
partijen, maar dat veel partijen zich niet verantwoordelijk voelen om op enige manier te participeren in 
de herontwikkeling van de openbare ruimte. Daarmee lijkt er nog veel ruimte voor verbetering te zijn 
betreffende de uitvoering van Urban Governance gericht op de verbetering van de openbare ruimte. Zo 
is het belangrijk dat verschillende (lokale) partijen niet slechts hun eigen belangen inzien, maar dat er 
een overstijgend en gedeeld belang is, dat beseft wordt dat men van elkaar afhankelijk is en dat er 
onderling vertrouwen is. Op het moment dat aan dergelijke voorwaarden wordt voldaan vanuit zowel 
de ‘Business society’ als vanuit de ‘Public society’ lijkt er een constructieve basis voor een lange termijn 
samenwerking.  
 
Al met al zijn de contouren van de ‘cultuuromslag’ van government naar governance al een tijdje 
zichtbaar in de ruimtelijke planning. Dit blijkt uit onder meer het toenemende bewustzijn en besef dat 
de overheid niet alleen de ruimtelijke omgeving kan plannen (beperkte financiële middelen, meer 
initiatief vanuit de samenleving, meer draagvlak voor gevoerde ruimtelijk beleid). Kreukels bleek zijn 
tijd echter ver vooruit. Al in de jaren ’70 benoemde hij deze verschuiving, maar medio 2012 wordt in de 
praktijk nog altijd gezocht naar dé manier om hier op een constructieve manier uiting aan te geven ten 
behoeve van de herontwikkeling van de openbare ruimte.  
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Hoofdstuk 3 

Urban Regime als uiting van Urban Governance 
 
Inleiding 
Er zijn verschillende theoriën die nog verder ingaan op de Urban Governance. Zo richt de Local-State 
theorie zich voornamelijk op de relatie tussen de nationale- en de lokale overheid. Deze theorie is echter 
niet geschikt voor deze context en lijkt achterhaald, omdat er geen rekening wordt gehouden met de 
private partijen. Ook de Actor Relational Approach (ARA) van Boelens (2010) zou bij dit onderzoek 
passen, daar deze zich richt op onder meer de ‘outside-in’ in plaats ‘inside-out’ planning. Dit betekent 
dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar actoren en factoren buiten de overheid om. Er is echter niet 
voor deze theorie gekozen omdat deze theorie een meer voorspellende waarde heeft. Via een bepaald 
stappenplan wordt er gewerkt aan verschillende relaties van actoren binnen een netwerk.  
 
Dit onderzoek richt zich meer achteraf op de huidige relaties en mate van ondernemersparticipatie 
(proces). Op basis daarvan wordt in combinatie met de context en het object deze mate van 
ondernemersparticipatie verklaard. Dit is tevens de reden dat er is gekozen voor de Urban Regime 
benadering in dit hoofdstuk. De Urban Regime benadering focust zich op coalities tussen publieke en 
private partijen. In de context van de Urban Governance benadering biedt de Urban Regime theorie al 
meer handvatten richting de praktijk.  
 
In de eerste paragraaf wordt ingegaan op de keuze voor de Urban Regime theorie. In de tweede 
paragraaf worden de beweegredenen van de opkomst van deze theorie verklaard. De derde paragraaf 
behandelt vervolgens, middels onder meer kenmerken en kritieken, de inhoudelijke kant van de theorie 
om ten slotte in de vierde paragraaf te komen tot ‘handelend vermogen’ vanuit een dergelijk Urban 
Regime. 
 
In de conclusie zal antwoord worden gegeven op de deelvraag: Hoe past de Urban Regimebenadering binnen 
Urban Governance en wat is een Urban Regime? 
 
In hoofdstuk 6 zal vervolgens ook in worden gegaan op de aanwezigheid en betekenis van een Urban 
Regime in de Indische Buurt. 
 

3.1 Waarom Urban Regime?  
Waar het in hoofdstuk 2 vooral ging om (stedelijke) netwerken, gaat de Urban Regime volgens 
Mossberger en Stoker (2001) nog een stapje verder. Urban Regimes zijn volgens hen meer dan 
netwerken. Het concept van Urban Regime wordt als nuttig ervaren om de mate van – en de motivatie 
(belang) tot van participatie van het bedrijfsleven te ontdekken (Mossberger & Stoker, 2001, p.831).  
De Urban Regime theorie legt de focus op de aanwezigheid van verschillende type partijen binnen een 
netwerk. De Urban Regime theorie maakt heel nadrukkelijk een onderscheid tussen overheid en niet-
overheid. Sterker nog, de Urban Regime theorie pleit voor het behoud en toename van participatie van 
het bedrijfsleven (Mossberger & Stoker, 2001, p.825). Een ander verschil is dat de Urban Regime 
benadering voorbij gaat aan bijvoorbeeld het spanningsveld tussen ‘de elite’ en belangengroepringen. 
Daar waar bij de beleidsnetwerken voornamelijk partijen op basis van macht of geld zitten, streeft de 
Urban Regime naar een netwerk waaraan eenieder zou kunnen deelnemen of vertegenwoordigd kan 
worden. Daarmee lijkt de Urban Regime theorie meer oog te hebben voor het democratische aspect dan 
er in beleidsnetwerken het geval is (Boelens e.a., 2006, p.31-32). 
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Figuur 3.1: Hiërarchische verhoudingen tussen overheid en maatschappij. 
 

Bron: Boelens e.a., 2006. 

Zoals uit paragraaf 2.1 al bleek, is de overgang van government naar governance een bepalende 
invloedsfactor geweest in de planningliteratuur. Waar bij government de relatie tussen overheid en de 
samenleving hiërarchisch was (zie figuur 3.1), is de huidige relatie tussen partijen gestoeld op 
horizontale verhoudingen. Een Urban Regime lijkt, ondanks al zijn beperkingen (zie paragraaf 3.3), een 
concrete uitwerking te zijn van hoe Urban Governance in de stad bedoeld is. Juist bij Urban Regimes 
gaat het om het sluiten van allianties, wederzijdse afhankelijkheid en onderling vertrouwen, omdat het 
door de deelname van veel verschillende partijen een complex proces is (Tops, 2004, p.14; Boelens 
e.a., 2006, p.31-32). 

 
 
 
 

                                               
 
        
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Stoker (1999) stelt dat de afhankelijkheid in zijn geheel is toegenomen. Het gaat dan vooral om de 
afhankelijkheid van de overheid ten opzichte van de maatschappelijke actoren. Er dient meer 
overeenstemming en afstemming met de samenleving te zijn (in: Tops, 2004. p.14). De Klassieke 
theorie stelt dat er slechts twee mogelijke leidende actoren in een Urban Regime zitten. Dit zijn 
enerzijds de politici, anderzijds de ondernemers. Het gaat er volgens deze benadering dan ook om de 
samenwerking tussen markt (ondernemers) en staat (stadsbestuur). Maar volgens onder meer Tops 
(2004) en Boelens (2006) valt meer onderscheid te maken. Volgens Boelens gaat het hierbij om de 
afstemming tussen overheid, ondernemers én burgers. Er ontstaat volgens hem een driehoeksrelatie (zie 
figuur 3.2) tussen deze verschillende actoren vanuit de maatschappij, waarbij niemand ondergeschikt is. 
Een laatste toevoeging van Tops (2004) hierop vormen de professionals. Dit zijn semi- publieke 
instanties als woningcorporaties, scholen of zorginstellingen (Tops, 2004, p.5-14; Boelens e.a., 2006, 
p.31-32). Deze laatste groep zal, in de vorm van woningcorporaties, later in het onderzoek meer 
aandacht krijgen. 
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Figuur 3.2: Nieuwe verhoudingen in het stedelijk veld; Public Society (overheid), Civil Society 
(burgers) en Business Society (ondernemers). 
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Bron: Boelens, 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kortom, de Urban Regime theorie houdt rekening met de afhankelijkheid van verschillende partijen. 
Zowel de publieke als de private partijen zijn afhankelijk van elkaar binnen een stedelijk netwerk. Deze 
theorie schrijft de ruimtelijke ontwikkelingen binnen een stad toe aan lokale coalities tussen zowel ‘the 
Public, the Business and the Civil society’. Hierbij is het van belang te beseffen dat elke partij een 
bepaalde reden heeft aan deze coalitie mee te doen. Behalve de individuele belangen na te jagen is het 
belangrijk een gemeenschappelijk doel te onderstrepen. Deze wederzijdse afhankelijkheid komt ook 
terug in de beleidsnetwerken uit paragraaf 2.2. Autonome beslissingen kunnen niet worden genomen, 
doordat men met meerdere partijen samenwerkt. Dit wordt door Teisman het pluricentrische perspectief 
genoemd. Het is niet top-down en niet unicentrisch, omdat daar de overheid de centrale partij is. Het is 
ook niet bottom-up en multicentrisch, zoals bij beleidsnetwerken, omdat de betrokken partijen daar de 
nadruk leggen op de eigen doelen en liever zelf beslissen dan samenwerken (Van Melik, 2008, p. 68). 
 

3.2 Oorsprong van Urban Regime 
De wederzijdse afhankelijkheid tussen de verschillende typen actoren typeert de verschuiving van 
government naar governance. De Urban Regime theorie benadert ‘problemen’ grensoverstijgend. Dit 
betekent behalve de grensoverschrijding tussen verschillende sectoren, dat ook de ‘scheidslijn’ tussen 
overheid en niet-overheid wordt doorbroken. Zoals uit paragraaf 3.3 zal blijken, vormt dit uitgangspunt 
tevens de oorsprong van een Urban Regime (Tops, 2004, p.14). 
 
Het concept van een Urban Regime komt uit Amerika. Maar ook in Europa is men bekend met de 
Urban Regime benadering. Zo heeft Harding (1997) een onderzoek gedaan in verschillende Europese 
steden, waaronder Amsterdam. Hij geeft hierin aan dat de invloed van globalisatie groeiende is in de 
onderzochte steden. Dit blijkt onder meer uit het groeiende stedelijk ondernemerschap en blijkt het 
‘netwerken’ steeds meer van belang. Dit zijn drie factoren die er mede voor gezorgd hebben dat Urban 
Regimes ook in Europa steeds meer opkomen (Mossberger & Stoker, 2001, p.819). Een belangrijk 
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verschil met de Urban Regimes in de Verenigde staten is dat de ondernemers in Europa wel een 
groeiend aandeel hebben in de coalities, maar de (lokale) overheid heeft het hier, in tegenstelling tot in 
de Verenigde staten, veelal nog het meest voor het zeggen (Mossberger & Stoker, 2001, p.820). 
 
Vanuit deze kennis blijkt eens te meer dat de Urban Regime een  actorgerichte benadering is die voorbij 
het plan zelf gaat. In Amerika blijkt deze actorgerichte manier van planning al succesvol 
geïmplementeerd te zijn in de planningpraktijk met onder meer de Bedrijven Investeringszone (zie 
paragraaf 4.3). Hierbij staat de samenwerking tussen verschillende actoren - in dit geval specifiek de 
ondernemers met de lokale overheid – ten behoeve van een verbeterde openbare ruimte in de wijk 
centraal. Het gaat dan om het verbeteren en beheren van zaken als bereikbaarheid of 
groenvoorzieningen. (Imbroscio, 2003, p. 271; Menger e.a. 2005, p.5; Boelens e.a., 2006, p. 30). 
 
Deze meer actorgerichte en marktgerichte manier van werken bij de Urban Regime benadering is 
ontstaan vanuit de veranderende rol van de overheid; Nieuw Publiek Management. Om de Urban 
Regime benadering in deze context te begrijpen, wordt in kader 3.1 aandacht geschonken aan ‘Nieuw 
Publiek Management’ (NPM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Urban Regime benadering is een manier van planning die verder kijkt dan alleen naar het plan. Er 
wordt rekening gehouden met onderlinge relaties en institutionele middelen. Het idee hierachter is dat 

Kader 3.1: Veranderende rol van de overheid; Nieuw Publiek Management  
Onder meer door de economische crisis begin jaren ’80 en door veranderende politiek-
ideologische verhoudingen kwam het neo-klassieke ‘New Public Management’ (NPM) 
op. De basis hiervan is de focus op de marktoriëntatie. Er is sprake van een meer 
terughoudende overheid en er ligt meer nadruk op de regulerende kracht van de markt. 
De overheid is de burger meer als klant gaan zien en de overheid is zelf ook meer 
ondernemend en initiatiefrijk. Dit blijkt concreet onder meer uit de focus op 
prestatiegerichtheid, efficiënyverhoging, deregulering, meer marktwerking en uit de 
samenwerking met private partijen (Bovens e.a., 2007, p. 74). 
 
NPM is een breed begrip dat geen eenduidige betekenis heeft. NPM hangt samen met de 
namen Osborne en Gaebler, die het boek ‘Reinventing Government’ in 1992 schreven. 
Hieruit blijkt dat de doelen van de NPM (zoals bovenstaand) onder meer bestaan uit de 
overheid efficiënter (kostenbesparend), resultaatgerichter en meer ondernemend te 
laten handelen. Maar de NPM valt niet te categoriseren onder een bepaald 
instrumentarium. Er zijn veel verschillende manieren om NPM in de praktijk te 
brengen. Kernpunt van alle concepten is, dat het gaat om een meer bedrijfsmatige 
invalshoek (Bovens e.a., 2007, p. 75). 
 
Voorbeeld is dat verschillende publieke zaken (bijvoorbeeld delen van de openbare 
ruimte) niet meer primair en enkel door de overheid hoeven worden aangepakt. De 
huidige ambtenaar geeft het proces vorm, waarbij het doel is een oplossing te vinden 
voor de belangen van- en samen te werken met verschillende deelnemende partijen 
(Bovens e.a., 2007, p. 75). Steeds meer staat centraal “Run Government like a Business” 
(Bovens et.a., 2007, p. 259).  



Het belang van ondernemersparticipatie in de openbare ruimte 

 

                                                              Urban Governance in de Indische Buurt  26 

 

verschillende partijen elkaar nodig hebben om gezamenlijk iets te bereiken. De kennis van de een, het 
netwerk van de ander en de financiële middelen van een derde actor zijn allen nodig om het 
gezamenlijke doel – in dit onderzoek het verbeteren van de openbare ruimte – te bewerkstelligen. 
 

3.3 Wat is een Urban Regime? 
Door verschillende maatschappelijke veranderingen, zoals al eerder aangegeven, is de samenleving 
complexer geworden. Het lokaal bestuur is mede daardoor afhankelijk geworden van de samenleving 
zoals private actoren. Behalve de public society kan ook de business society sturing geven aan een bepaald 
ruimtelijke visie. Er is daardoor niet meer sprake van één partij met belangrijke sturingsmacht. Het gaat 
bij de Urban Regime theorie overigens niet om wie de macht heeft, maar om wat er met die macht 
bereikt wordt - het gaat om de ‘Capacity to act’(zie paragraaf 3.4)- (Lansen, 2009, p. 25). 
 
De al vaker genoemde veranderende samenleving vormt de basis van de Urban Regime theorie. 
Verschillende actoren en organisaties maken deel uit van een dergelijk complex netwerk. Zoals al uit het 
vorige hoofdstuk bleek, is men wederzijds van elkaar afhankelijk in een dergelijk netwerk en is er vaak 
een bepaalde mate van consensus binnen het netwerk nodig. Zo’n beleidsnetwerk laat zich niet op basis 
van bevelsmacht aansturen. Het nadeel hiervan is, dat de mogelijkheden tot sturing van het netwerk 
beperkt zijn. Men zal binnen het netwerk dan vooral de gedeelde belangen en prioriteiten moeten 
proberen te vinden. Om toch effectief te kunnen handelen, zullen de krachten van zowel 
overheidsinstanties als van andere actoren gebundeld moeten worden (Tops, 2004, p.4).  
 
Onder een stedelijk regime verstaat Tops (2004) het volgende: “Een stedelijk regime kan nu worden 
gedefinieerd als een informele maar relatief stabiele coalitie van stedelijke actoren die toegang hebben tot 
institutionele bronnen welke hen in staat stellen een duurzame rol te spelen in publieke besluitvorming’’ (Tops, 
2004, p.5). 
 
De Urban Regime benadering bekijkt hoe en onder welke voorwaarden verschillende coalities ontstaan, 
hoe zij duurzaam blijven en hoe zij bepalend kunnen zijn door tot handelend vermogen te komen ook 
buiten de overheid om. Zoals uit de definitie van Tops blijkt is een vruchtbaar Urban Regime een 
informele, stabiele groep actoren vanuit de public-, business en civic society (Tops, 2004, p.4). Zij 
hebben macht op basis van institutionele middelen; onder meer vanuit financieel oogpunt, 
deskundigheid en kennis, politieke invloed, sociale binding of economisch oogpunt. Ongeacht waarop de 
invloed van een partij is gebaseerd, gaat het er in een Urban Regime om een bindende factor te vinden. 
Een gemeenschappelijk (ruimtelijk) doel, zoals verbetering van de openbare ruimte in de buurt, is zo’n 
bindende factor. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de verbetering van veiligheid, groen of 
bereikbaarheid in de buurt waarbij winkeliers, het Stadsdeel en woningcorporaties samenwerken 
(Boelens e.a., 2006, p.31-32). 
 
De Urban Regime theorie vraagt hoe en onder welke voorwaarden verschillende vormen van 
bestuurscoalities ontstaan op lokaal niveau, hoe ze zich consolideren, hoe ze overheersend worden en 
hoe ze veranderen. Maar het belangrijkste waar het om gaat is of de doelen van het Urban Regime 
worden bereikt (Jacobs, 2007, p.35; Lansen, 2009, p. 25; Lauria, 1997, p.2). 
Om deze politieke benadering van Urban Regimes gaat het in deze thesis niet. Het gaat er des te meer 
om in hoeverre en waarom de niet-overheid, in dit geval de winkeliers in de buurt, al dan niet 
participeren in (een netwerk ten behoeve van) de verbetering van de openbare ruimte.  
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3.3.1 Kenmerken van een Urban Regime 
Een Urban Regime bevat een complex en genuanceerd concept dat meerdere ideeën samenvoegt. 
Daardoor bestaat er ook niet slechts één betekenis van het conept. Het concept is breed toepasbaar en 
het is veranderbaar. Wel moeten er meerdere criteria terugkomen om te kunnen spreken van een 
dergelijk Urban Regime. Al met al bestaat het concept uit multicriteria (Mossberger & Stoker, 2001, 
p.823-829). 
 
Dowding (2001), Mossberger & Stoker (2001) en Tops (2004) geven verschillende criteria aan waaraan 
een succesvol Urban Regime aan zou moeten voldoen:  

- Een onderscheidende beleidsagenda, (die bestand is tegen verandering van deelnemende 
belanghebbenden, leiderschap of politiek bestuur) 

- Een relatief lange termijn samenwerking (stabiel) 

- Een informele samenwerking (geen hiërarchische sturing) 

- Een coalitie van zowel publieke- als private stedelijke actoren (zowel autonoom als afhankelijk)  

- Partijen met meestal een institutionele basis (kennis, geld, politiek) 

- Cross-sectorale grenzen (samenwerking tussen verschillende sectoren, grensoverstijgend) 

- De capaciteit externe hulpbronnen te mobiliseren, wat resulteert in een publiek-private 
samenwerking en een win-winsituatie 

- Sterk leiderschap 

- De capaciteit verscheidene belangen bijeen te brengen in de samenwerking (Dowding, 2001; 
Mossberger & Stoker, 2001, p.824; Tops, 2004, p.5). 

 
Zoals hierboven gesteld hoeven niet alle kenmerken per definitie aanwezig te zijn, alvorens een 
dergelijke samenwerking zich een Urban Regime kan noemen. Het is volgens Dowding (2001) wel zo, 
dat aan des te meer kenmerken wordt voldaan, des te meer er sprake is van een Urban Regime 
(Dowding, 2001). 
 
3.3.2 Kritieken op de Urban Regime theorie 
Op wetenschappelijke theorieën bestaan kritieken. De Urban Regime theorie vormt daar geen 
uitzondering op. Een eerste kritiekpunt op de Urban Regime is, dat het vooral achteraf van verklarende 
waarde is. Het heeft geen voorspellende of operationele waarde. Het is daarom retrospectief en niet 
prospectief zoals de Actor relational approach van Boelens. Daarom zou niet gesproken kunnen worden 
van een theorie, maar eerder van een concept. Volgens Boelens (2006) lijkt de Urban Regime 
benadering vooral beschrijvend van aard te zijn en is er weinig theoretische basis. Het ‘concept’ Urban 
Regime is het samengaan van politiek, economie, institutionalisme en pluralisme. Dit samengaan zorgt 
daarmee voor complexiteit en chaos. Urban Regime is daarom, zoals al eerder genoemd, ook wel een 
multicriteria concept, waarvan verschillende definities bestaan en waarbij er verschillende criteria zijn  
(Brown, 1999, p. 75; Mossberger & Stoker, 2001, p.811; Boelens e.a., 2006, p.32). 
 
Er wordt echter steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze benadering, waardoor de 
Urban Regime benadering steeds meer als theorie wordt aanvaard. Zo is er een onderzoek gedaan naar 
‘Spatial Governance Planning’ in West-Europese metropolen door Salet, Thornley en Kreukels (2003) 
(in: Boelens, 2006), waarbij de Urban Regime benadering gebruikt werd. Daarnaast komt deze 
actorgerichte benadering, die verder gaat dan het traditionele plan, steeds meer terug in de praktijk. Dit 
is veelal wel nog op experimentele basis en ‘learning by doing’. Op die manier ontstaat er, ondanks de 
kritieken, steeds meer een planningmethodiek voor deze benadering (Boelens e.a., 2006, p. 32-33).  
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Een ander kritiekpunt richt zich op de veelal niet-democratische processen, waarbij beslissingen worden 
gemaakt in ‘achterkamertjes’. Op die manier kunnen er selectief prikkels worden gegeven en ontstaat er 
een gefragmenteerde en projectgeoriënteerde context. Toch lijkt de Urban Regime benadering een 
democratischer uitvoering van de eerder genoemde beleidsnetwerken, omdat er hier niet slechts de 
‘elite’ zoals bestuurders en investeerders worden betrokken bij de plannen, maar juist ook de burger en 
de lokale ondernemer. (Mossberger & Stoker, 2001, p.825; Boelens e.a., 2006, p.31-32; Boelens, 
2010, p.24-25). 
 
Ondanks deze kritieken is de Urban Regime theorie een populaire theoretische tool geworden om de 
stedelijke politieke en vandaaruit - binnen de planologische context de ruimtelijke- (problemen) te 
analyseren. Ook het feit dat het concept/ de theorie vanuit Amerika naar Canada, Hongarije, Engeland, 
Frankrijk en Duitsland is overgewaaid, geeft toch aan dat het een veelgebruikte benadering is (Brown, 
1999, p. 70). 
 
Kortom, de Urban Regime benadering tracht de kloof tussen privaat en publiek te verkleinen met als 
doel het handelend vermogen en het democratisch aspect te vergroten (Mossberger & Stoker, 2001, 
p.810).  
 

3.4 Van Urban Regime naar handelend vermogen  

De theorie van een Urban Regime helpt bij het verklaren van de heroriëntatie van het ‘machtsdebat’. 
Hiermee wordt bedoeld dat deze theorie helpt bij de verklaring van de verschuiving van de macht en 
verantwoordelijkheid. Daarnaast laat deze theorie ook zien dat de politiek zich afspeelt op meerdere 
niveaus dan alleen binnen formele instituties van de overheid. Zo kan het concept van de Urban Regime 
op verschillende schaalniveaus plaatsvinden; van regionaal niveau tot een Stadsdeel of zelfs op 
buurtniveau (Mossberger & Stoker, 2001, p.810).  
 
“Mobilisatiemacht is het vermogen om actoren en instituties te bewegen tot een daadwerkelijke bijdrage aan de 
doelstellingen van het regime” (Tops, 2004, p.9). 
 
Het gaat er in een Urban Regime niet om wie de macht heeft of hoeveel macht een partij heeft. Het 
gaat, zoals ook blijkt uit bovenstaand citaat van Tops (2004), om het bereiken van de doelstellingen van 
het lokale Urban Regime. Hierbij gaat er aldus om wat er met deze macht wordt bereikt. Het gaat er bij 
een Urban Regime om handelend vermogen te creëren bij een groep actoren. Dit handelend vermogen 
wordt ook wel ‘mobilisatiemacht’ of ‘realisatiemacht’ genoemd. Juist in de huidige samenleving die 
gefragmenteerd lijkt te zijn, is het van belang toch een manier te vinden om deze capaciteit tot handelen 
te creëren. In Stone’s bewoordingen gaat het om “Power to…instead of… Power over” (Stone, 1989, p.229; 
Brown, 1999, p. 70; Tops, 2004, p.6, 14). 
 
Om de kans op mobilisatiemacht te vergroten zijn er een aantal factoren opgesteld die deze 
mobilisatiemacht min of meer meetbaar te maken: 

1. Eigen middelen en hulpbronnen moeten worden aangewend. Politieke (gemeentelijke) steun is, 
net als steun van professionele maatschappelijke actoren als lokale scholen, woningcorporaties 
en zorginstellingen hierbij een pré. Daarnaast is het van belang dat er geen sprake is van een 
formele (bevels) relatie. Middelen om dit te bereiken zijn o.a.:  

- Gedeelde doelen formuleren 

- Prestatie-afspraken maken 

- Programma opzetten 
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- Een of meer leiders aanstellen 

- Systematische aanpak van het probleem introduceren 
2. Bestuurlijke actoren mobiliseren (bijvoorbeeld Stadsdeel Amsterdam Oost). 
3. Publieke opinie is van belang.  
- De mate waarin het regime de publieke opinie kan beïnvloeden en mobiliseren.  
- Het gaat ook om ‘meten is weten’. Cijfers in rapporten zijn bijvoorbeeld ook van belang 

(bijvoorbeeld veiligheidsindex). 
4. Relatie met de burgers. Wat is de rol van- en de relatie met de burgers? (Tops, 2004, p. 9-10). 

 
Per definitie is er ook sprake van niet-overheid partijen, omdat de inbreng van de overheid niet volstaat. 
De exacte samenstelling van een regime verschilt per keer. Dit hangt af van de institutionele middelen 
die nodig en beschikbaar zijn. Een regime gaat voor het handelend vermogen, door een gedeeld doel te 
stellen. Dit doel kan verschillen naar de samenstelling van de deelnemers (Mossberger & Stoker, 2001, 
p.829). Dit betekent tevens dat niet elke partij evenveel macht heeft binnen een stedelijk regime. Dit 
kan per regime en situatie verschillen en hangt wederom voornamelijk af van de institutionele middelen, 
zoals kennis of financiën (Tops, 2004, p.5). 
 
Macht is gefragmenteerd en de doorwerking ervan vindt plaats tussen lokale overheden en private 
actoren om tot handelend vermogen te komen. De hoofdreden voor fragmentatie van de macht is de 
taakverdeling tussen overheid en markt. Ze hebben allebei middelen ter beschikking om tot handelend 
vermogen te komen, maar zijn tegelijkertijd van elkaar afhankelijk. De overheid kan bijvoorbeeld 
belasting heffen, terwijl de markt private investeringen kan doen (Austin & McCaffrey, 2002, p. 38-39). 
 
Kortom, het gaat bij een Urban Regime om:  “the power to…instead of…the power over’’(Stone, 1989, 
p.229). Bij governance in de Urban Regime theorie gaat het om voorwaarden scheppen stedelijke 
problemen gezamenlijk (publiek en niet-publiek) aan te pakken. Het gaat verder dan de macht te 
hebben. Het gaat er om stedelijke problematiek, zoals het herontwikkelen van de openbare ruimte, 
gezamenlijk aan te pakken (Brown, 1999, p. 70). 
 

3.5 Conclusie 

Hoe past de Urban Regimebenadering binnen Urban Governance en wat is een Urban Regime? 
 
In hoofdstuk 2 werd al ingegaan op bestuurlijke vernieuwing, waarbij de verhoudingen tussen de 
verschillende actoren aan verandering onderhevig zijn. De ‘Public’-, ‘Business’ en de ‘Civil Society’ 
maken, in meer of mindere mate middels (beleids)netwerken, samen beleid waarbij minder sprake is 
van hiërarchische verhoudingen.  
 
De Urban Regimetheorie past binnen de benadering van Urban Governance, omdat deze benadering 
verder in gaat op de samenwerking tussen publiek en privaat in de stedelijke praktijk. Daarnaast gaat de 
Urban Regime theorie al meer richting de praktijk, omdat het concreet handvatten en voorwaarden 
geeft om tot een dergelijke constructieve samenwerking te komen.  
 
De Urban Regime theorie gaat hiermee nog een stapje verder dan de Urban Governance. Het is namelijk 
meer dan een ‘gewoon’ netwerk. Het gaat ook om het verbinden van verschillende belangen en om 
achter de motivaties van partijen te komen, om in deze context te participeren in ruimtelijk beleid. Een 
ander verschil is, dat bij een Urban Regime getracht wordt meerdere verschillende partijen te 
betrekken. In een ‘normaal’ beleidsnetwerk zitten partijen voornamelijk op basis van hun institunionele 
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middelen zoals wetgeving (gemeente) of financiële middelen (projectontwikkelaar). In een Urban 
Regime kunnen ook belangengroepen of bewoners betrokken worden. In de praktijk blijkt dit echter 
nog maar in beperkte mate voor te komen, blijkt onder meer uit de definitie van Tops (2004): “Een 
stedelijk regime kan nu worden gedefinieerd als een informele maar relatief stabiele coalitie van stedelijke actoren die 
toegang hebben tot institutionele bronnen welke hen in staat stellen een duurzame rol te spelen in publieke 
besluitvorming’’ (Tops, 2004, p.5). 
Dit heeft te maken dat partijen met institutionele middelen toch een bepaalde macht hebben binnen een 
dergelijk regime. Dat wordt opzich niet als probleem ervaren, mits deze partijen (bijvoorbeeld de 
gemeente) dit inzet om projecten zo goed mogelijk te faciliteren.  
 
Het gaat er in een Urban Regime zodoende niet zozeer om wie de macht heeft, maar des te meer om 
wat er met deze macht gedaan wordt. Het doel is een gemeenschappelijk probleem aan te pakken en het 
handelend vermogen daarvoor te vergroten. Er zijn verschillende kenmerken van een Urban Regime, 
zoals een langdurige, informele samenwerking van zowel publieke als private partijen. Maar elk Urban 
Regime heeft andere actoren en voldoet aan andere kenmerken.  
Het gaat er om dat partijen elkaar in een Urban Regime kunnen aanvullen om het gezamenlijke doel – 
het verbeteren van de openbare ruimte – te bereiken. Al met al gaat het bij de Urban Regime theorie 
om de analyse van lokale governance, waarbij het democratische aspect hoog in het vaandel staat. Vanuit 
deze analyse kunnen er ten eerste aanbevelingen komen om tot een betere lokale governance te komen, 
ten tweede kan er mogelijk nieuw beleid worden gemaakt, op basis van de input van de betrokken 
actoren in het Urban Regime. 
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Hoofdstuk 4 
Urban Governance als beleid; Ondernemersparticipatie 

 
Inleiding 
In dit laatste theoretische hoofdstuk wordt nog verder ingezoomd op beleid gericht op 
ondernemersparticipatie in de openbare ruimte in de praktijk. De eerste paragraaf zal ingaan op de 
betekenis van het voormalige nationale Krachtwijkenbeleid en de invloed daarvan op 
‘achterstandswijken’ zoals de Indische Buurt in Amsterdam. Vervolgens worden verschillende definities 
van openbare ruimte weergegeven. Zoals al eerder gesteld, gaat het in dit onderzoek niet om wat de 
openbare ruimte precies betekent, maar vormt de openbare ruimte in dit onderzoek het middel om het 
doel, ondernemersparticipatie, te bereiken.  
 
De focus ligt in dit onderzoek namelijk op de stedelijke actoren en op hun beweegredenen al dan niet te 
participeren in de verbetering van de openbare ruimte. Alvorens hier aandacht aan wordt geschonken 
middels het instrument ‘Bedrijven Investeringszone’, wordt in de casus ‘Postzegelparken in de openbare ruimte’ 
een praktijkvoorbeeld gegeven van hoe ondernemers in de Indische Buurt invulling kunnen geven aan 
participatie in de openbare ruimte. 
 
Ondanks het gegeven dat de ‘Bedrijven Investeringszone’ een nog niet beproefd instrument in de 
Indische Buurt is, gaat dit instrument wel nadrukkelijk in op de verschillende redenen voor winkeliers al 
dan niet investeren in hun ruimtelijke omgeving.  
 
In de conclusie zal antwoord worden gegeven op de deelvraag: Wat wordt verstaan onder 
ondernemersparticipatie, op welke manieren kunnen ondernemers participeren in de verbetering van de openbare 
ruimte en wat zijn daarbij hun belangen? 
 
In hoofdstuk 6 zal er wederom een terugkoppeling worden gemaakt naar de beantwoording van deze 
deelvraag, waarbij de uitkomsten in de Indische Buurt centraal staan.  
 

4.1 (Voormalig) Krachtwijkenbeleid 

Nog niet zo lang geleden (in 2007) voerde voormalig minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en 
Integratie het krachtwijkenbeleid in. Dit betekende dat 40 Nederlandse wijken extra geld en aandacht 
zouden krijgen, waarbij het doel was van de ‘Krachtwijken’ ‘Prachtwijken’ te maken (Ministerie van 
Wonen, Wijken en Integratie, 2010). 
 
Het beleid is nationaal en is gericht op 40 verschillende wijken in Nederland. Ook (het westelijk deel 
van) de Indische Buurt in Amsterdam behoort op dat moment tot een van de 40 krachtwijken. De 
wijken zijn geselecteerd op basis van sociale- (bijvoorbeeld onveiligheidsbeleving), fysieke (bijvoorbeeld 
grootte woningen) en economische achterstanden (bijvoorbeeld inkomen) (van Elzakker & Willemse, 
2009, p.51-53; Wittebrood & Permentier, 2011, p. 18-19). 
 
De focus om een maatschappelijke en fysieke kentering te weeg te brengen in deze krachtwijken ligt 
daarbij op projecten die gericht zijn op integreren, werken, veiligheid, leren en wonen. Via projecten 
die gericht zijn op de bovengenoemde vijf speerpunten, wordt getracht deze wijken uit het slob te 
trekken. In 2008 wordt dan ook met verschillende sociale en fysieke projecten, zoals de inzet van 
straatcoaches, het stimuleren van particulier woningbezit en het opknappen van de openbare ruimte, 
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Afbeelding 4.1: Cruyff Court in de Indische 

Buurt. 

Bron: Derek de Jong, 2012. 

gestart. Ondanks de vliegende start van het krachtwijkenbeleid wordt in 2010 kritiek geuit. De 
verbetering is niet altijd goed zichtbaar en de voortgang die er is, lijkt tamelijk fragiel. Een belangrijke 
oorzaak van de beperkte mate van voortgang van het beleid is de financiële crisis en de daarmee 
samenhangende terughoudendheid van private investeringen. Dit blijkt onder meer uit 
nieuwbouwprojecten die, al dan niet tijdelijk, geen voortgang boeken (NOS, 2009; Ministerie van 
Wonen, Wijken en Integratie, 2010; NOS, 2011). 
 
Het krachtwijkenbeleid is, zoals al eerder genoemd, voornamelijk een impuls vanuit de nationale 
overheid. In de context van de algehele bezuinigingen die het rijk moet doorvoeren komt ook het 
krachtwijkenbeleid aan bod. Het kabinet besluit dat het beleid op incrementele (stapgsgewijs) wijze 
wordt teruggedrongen. In 2010 bedroeg de nationale steun 75 miljoen, in 2011 was dat 50 miljoen en in 
2012 is dat nog 25 miljoen om lopende projecten zo goed als dat mogelijk is af te ronden, waarna de 
steun in 2013 verdwenen zal zijn. (Donner, 2011). 
 
Daarmee komt, ondanks de stapsgewijze beperking van het budget, vroeger dan gepland een einde aan 
het nationale krachtwijkenbeleid. Deze 40 aandachtswijken hebben veelal nog steeds de behoefte aan 
sociale en fysieke investeringen. Ondanks de gedane investeringen wijken de Krachtwijken op veel 
verschillende punten nog af van andere stedelijke wijken. Zo is het aandeel (sociale) huurwoningen in 
deze wijken veel hoger dan gemiddeld in een Nederlandse wijk. Ook is het aanbod van vroeg-naoorlogse 
huurwoningen opvallend groot. Deze woningen werden vanwege de woningnood destijds uit de grond 
gestampt, waardoor de kwaliteit van de woningen meer dan eens te wensen over laat. Daarnaast ligt het 
gemiddeld inkomen per huishouden in deze wijken lager dan gemiddeld. Verder is het aandeel niet-
westerse immigranten in de krachtwijken hoger dan gemiddeld en is het in de Krachtwijken onrustiger 
dan gemiddeld als wordt gekeken naar veiligheid en leefbaarheid van de wijk (Wittebrood & 
Permentier, 2011, p. 19-20). 
 
In Krachtwijken waarin veel is geïnvesteerd in 
onder meer stageplaatsen, Cruyff Courts, 
brede scholen, leerwerkplekken, 
ondernemerschap in de wijk en de sloop en 
nieuwbouw van woningen, en waar 
verschillende projecten nog lopen, wordt 
sinds 2009 al flink gesneden in de budgetten 
(VROMRaad, 2009, p. 15). Ondanks het 
gegeven dat gemeenten zelf ook in de 
Krachtwijken investeren zal er door de 
afname van de publieke gelden andere 
manieren van financiering moeten worden 
gevonden wil een Krachtwijk daadwerkelijk 

een Prachtwijk worden. Na een schets van de 
betekenis van openbare ruimte in het 
algemeen en een voorbeeld van hoe hiermee om te gaan in de Indische Buurt te Amsterdam specifiek, 
gaat paragraaf 4.3 middels de ‘Bedrijven Investeringszone’ hier verder op in.  
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4.2 Openbare ruimte  
4.2.1 Definitie Openbare ruimte 
Van Melik (2008) heeft voor haar promotie onderzoek gedaan naar de openbare ruimte in de 
Nederlandse stad. Zij heeft een overzichtslijst gemaakt, waarbij verscheidene auteurs de openbare 
ruimte op hun eigen manier definiëren.  
 
Hajer en Reijndorp (2001) stellen dat: “Public space is in essence a space that is freely accessible for everyone; 
public is the opposite of private” (Hajer & Reijndorp, 2001, p. 11 in: van Melik, 2008, p.18). 
 
Van der Plas (1991) geeft hierbij concrete voorbeelden: “Streets, squares, parks, which every person is allowed 
to use and which are a common possession of us all” (Van der Plas, 1991, p.7 in: van Melik, 2008, p.19). 
 
Van Aalst en Bergenhenegouwen (2003) benadrukken het sociale aspect van openbare ruimte: “The place 
for meetings and exchange, in which the shared experiences of different cultural backgrounds, the so-called cultural 
mobility, is central” (Van Aalst & Bergenhenegouwen, 2003, p.398 in: van Melik, 2008, p.19). 
 
VROM (2001) interpreteert de openbare ruimte als: “All freely accessible spaces” (VROM, 2001, p.2 in: 
van Melik, 2008, p.19). 
 
Al met al blijkt uit de literatuur dat er geen eenduidige betekenis van de openbare ruimte bestaat. Wel 
zijn er twee kenmerken die terugkomen in de verschillende definities van openbare ruimte. Ten eerste 
gaat het vaak over fysieke kenmerken. Hierbij kan worden gedacht aan onder meer pleinen, straten of 
parken. Daarnaast wordt veelal gerefereerd aan de sociale functie van de openbare ruimte. De openbare 
ruimte doet op die manier dienst als ontmoetingsplek (Van Melik, 2008, p.16-17). 
Vanuit deze twee kernpunten van de openbare ruimte wordt in casus 4.2.2 ingegaan op 
‘Postzegelparken’ en ondernemersparticipatie. ‘Postzegelparken’ is een project in de Indische Buurt in 
Amsterdam gericht op het verbeteren van het fysieke en sociale aspect van de openbare ruimte.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Casus: Postzegelparken en ondernemersparticipatie 

 
Wat is een postzegelpark? 
In de Indische Buurt in Amsterdam worden postzegelparken aangelegd. Dit zijn 
kleinschalige parken die trachten de openbare ruimte van de wijk aantrekkelijker te maken. 
Door de komst van een postzegelpark kunnen verloederde, ongebruikte of ongewenst 
(bijvoorbeeld door drugsoverlast) gebruikte stukjes openbare ruimte via inrichting en 
voorzieningen een nieuwe functie in de wijk krijgen. Zoals in de aanleiding al is geschetst, 
ervaart de buurt op deze voormalige neutrale en anonieme plekken regelmatig overlast van 
onder meer vervuiling en vandalisme (van Vlijmen, 2012, p. 67; van den Klinkenberg, 
2012, p. 46-48). 
 
Stichting Postzegelparken zit achter dit bottom-up initiatief. Deze stichting stimuleert het 
ontwikkelen, aanleggen en beheren van postzegelparken in Nederland. Zij acht het van 
belang dat er professionals met dit initiatief aan de slag gaan, waarbij de stichting als een 
onafhankelijk orgaan tussen gemeente, woningcorporaties, winkeliers en bewoners kan 
functioneren. 
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Foto 9: Groen in het 

postzegelpark 

 

 
In de praktijk ondersteunt de stichting de bewoners met ideeën en geeft zij advies aan 
betrokkenen zoals gemeenten, corporaties, winkeliers en andere betrokken 
(buurt)organisaties. Door het contact met al deze spelers kan de stichting verschillende 
belangen tegen elkaar afwegen en kan zij bijvoorbeeld via kennis en daadkracht 
(financiële middelen) het postzegelpark een steuntje in de rug geven (van Vlijmen, 
2012, p. 68-69). 
 
Dubbele insteek; openbare ruimte en participatie 
Zoals geschetst staat de combinatie van het fysieke en het sociale aspect van de 
postzegelparken centraal. Ten eerste kan de komst van een postzegelpark een impuls 
aan de openbare ruimte geven, doordat deze parken op plekken in de openbare ruimte 
worden aangelegd die voorheen verloederd en vergeten waren of ongewenst werden 
gebruikt. Centraal thema hierbij is het vergroenen van de openbare ruimte. Dit kan op 
allerlei manieren, zoals de aanleg van moestuintjes, vlinderstruiken of planten. Maar 
ook door de inrichting van het park zal de uitstraling van het stukje openbare ruimte 
naar verwachting verbeteren. Denk hieraan bijvoorbeeld aan vernieuwde 
zitmogelijkheden, een hinkelpad of een levend schaakbord. 
 
Naast een fysieke verbetering van de openbare ruimte is het doel de ontmoeting tussen 
bewoners en ondernemers te vergroten en hen te betrekken bij het postzegelpark. Door 
de eerder genoemde veranderingen als digitalisering en individualisering van de 
samenleving lijkt de anonimiteit binnen de wijk toe te nemen. Door de bewoners, maar 
ook woningcorporaties, het Stadsdeel, maatschappelijke instellingen en bedrijven actief 
te betrekken bij de ontwikkeling, aanleg en beheer van de postzegelparken, krijgt het 
betreffende postzegelpark een eigen karakter en identiteit. Zo kan het ene postzegelpark 
zodanig worden ingericht opdat de bewoners kunnen (stads)tuinieren, terwijl het 
andere postzegelpark zich via aanleg van straatmeubilair richt op de ouderen die dichtbij 
hun verzorgingshuis van de buitenlucht kunnen genieten.  
De sociale functie is hiermee dubbelzinnig. In eerste instantie gaat het de stichting om 
de nadruk te leggen op de betrokkenheid van de public, civil, professional en business 
society al tijdens de planfase, zodat men zich ook na afronding van het project 
verantwoordelijk voelt voor onder meer het beheer van het postzegelpark. Anderzijds is 
het van belang dat de buurtbewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden elkaar 
kennen, ontmoeten en activiteiten organiseren in het park (van Elzakker & Willemse, 
2009, p. 51; van Vlijmen, 2012, p. 67-74). 
 
In de praktijk blijkt het proces van de totstandkoming van het postzegelpark weerbarstig 
te zijn. Zo kan er sprake zijn van een veranderende politiek (gemeenteverkiezingen) en 
bestuur (reorganisatie van de stadsdelen), van wisselende personen op belangrijke 
posten, van de betrokkenheid van de bewoners, van financiële beperkingen, van 
bestemmingsplannen en van de wil en betrokkenheid van ondernemers (bijvoorbeeld 
inzet van hun kennis, sponsoring of het leveren van diensten (aanleg park) of het leveren 
van producten in natura). 
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Al deze beperkingen zorgen voor vertraging. Het zijn over het algemeen echter wel tegenslagen 
die uiteindelijk te overwinnen zijn. Maar vooral wat betreft de wil en de betrokkenheid van 
ondernemers uit de wijk lijken er nog veel kansen te liggen ter verbetering. Paragraaf 4.3 gaat 
hier via de instrumenten ‘Bedrijven Investeringszones’ en ‘Centrummanagement’ verder op in 
(van Vlijmen, 2012, p. 67-74). 
 

4.3 Bedrijven Investeringszone 
Inleiding 
Deze paragraaf behandelt het instrument ‘Bedrijven Investeringszone’. Dit is een vorm van gebiedsgerichte 
ondernemersparticipatie ten behoeve van de openbare ruimte. Ondanks het gegeven dat dit onderzoek 
zich niet specifiek richt op ‘Bedrijven Investeringszones’, sluit de achtergrond en inhoud van het 
instrument naadloos aan bij de onderzoeksvraag. Daarnaast benadert dit beleidsintstrument nog 
concreter de praktijk dan de vorige hoofdstukken, waardoor het binnen het eerder genoemde 
trechtermodel past en het theoretisch hoofdstuk afsluit.  
In de eerste subparagraaf wordt ingegaan op de betekenis van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) 
waarna de context van een BIZ wordt aangegeven. Nadat de maatregelen, die ondernemers vanuit een 
BIZ kunnen nemen, worden besproken, komen de voor- en nadelen van het instrument aan bod.  
Om overigens nog duidelijker het belang van een BIZ in te zien, wordt na paragraaf 4.3.2 verwezen nar 
bijlage I. Hierin komen ‘de oorsprong van de BIZ’ (Verenigde Staten), ‘BIZ in Nederland’ en 
‘Experimentenwet BIZ 2009’ aan bod.  
 
4.3.1 Definitie Bedrijven Investeringszone  
Wat is een BIZ? 
Hoyt (2005a) geeft een definitie van Bedrijven Investeringszones: “BIDs are publicly sanctioned but privately 
directed organizations that pay for services to improve shared, geographically defined, outdoor public spaces” (Hoyt, 
2005a, p.25). 
 
Meltzer (2012) geeft aan dat een Bedrijven Investeringszone  “possess the power to tax in that they levy 
binding assessments on all the member properties, which are used to fund supplementary services, such as street 
cleaning, security, and marketing, to the prescribed BID area” (Meltzer, 2012, p.67). 
 
Uit bovenstaande definities worden een aantal zaken rondom een Bedrijven Investeringszone (BIZ) – een 
concept dat is overgewaaid vanuit Amerika waar het Business Improvement Districts (BID) wordt 
genoemd – duidelijk. 

1. Een BIZ kan (onder bepaalde voorwaarden) via de gemeente een lokale belasting heffen. 
2. Een BIZ omvat een afgebakend (geografisch) gebied. 
3. De opbrengsten van deze heffing komen ten goede aan diensten om de gedeelde openbare 

ruimte te verbeteren.  
 
Menger e.a. (2005) geven aan dat Ratcliffe (2004) vier karakteristieken formuleert, die verbonden zijn 
aan een BIZ. Deze karakteristieken komen grotendeels overeen met de karakteristieken die ontleed 
werden uit de definities van Hoyt (2005) en Meltzer (2012). 
 
1. “Een BID is een systeem waarbij de eigenaren van twee of meer privé eigendommen of ondernemingen samenwerken 
om de kosten te delen voor het oplossen van gebruikelijke problemen of het realiseren van economische activiteiten die 
geassocieerd worden met hun gebied. 
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2. Een BID heeft een duurzaam financieringssysteem dat het mogelijk maakt om plannen en budgetten voor meerdere 
jaren te formuleren of vast te leggen. 
3. Een BID is gemachtigd door de overheid door middel van wetgeving waarin het doel van de organisatie, de wijze 
van organiseren, de functies en de beperkingen zijn opgelegd. 
4. Een BID heeft de toestemming om, binnen de opgelegde grenzen, diensten aan te bieden die ten goede komen aan 
de vastgoedeigenaren en ondernemers’’ (Menger e.a. 2005, p.3). 
 
Doel van ondernemersparticipatie via BIZ 
Het doel van een Bedrijven Investeringszone (ondernemersparticipatie in dit onderzoek) is het 
aantrekkelijker en leefbaarder maken van de openbare ruimte rondom ofwel een winkelgebied ofwel 
een bedrijventerrein (Menger e.a. 2005, p.5). De achterliggende gedachte hierbij is de winstgevendheid 
te vergroten door bijvoorbeeld meer bezoekers en investeerders aan te trekken en de klanttevredenheid 
te vergroten (Hoyt, 2005a, p.24; Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2008, p.3).  
Via een BIZ kunnen ondernemers gezamenlijk regels en maatregelen treffen die hiervoor moeten 
zorgen. Een BIZ zorgt tevens voor samenwerking tussen de lokale ondernemers. Daarnaast staan zij 
gezamenlijk sterker ten opzichte van andere partijen als de gemeente, politie of woningcorporaties. Dit 
beleid wordt overigens uitgevoerd naast het al bestaande gemeentelijke beleid en dient daarmee als 
aanvullend instrument  (Menger e.a. 2005, p.5).  
 
Bovenstaande wordt tevens duidelijk uit onderstaand citaat van Hoyt (2005b): “BIDs not only create a 
unified voice for a particular group of property owners and monitor the level of service to the area, but they also 
negotiate with politicians and municipalities on behalf of business owners” (Hoyt, 2005b, p.191). 
 
Een ander doel van een BIZ is het imago van het gebied te verbeteren. Door private investeringen 
moeten de negatieve associaties die men bij een gebied had vervangen worden door een schoon, veilig 
en een positief beeld (van Melik & van Aalst, 2011, p. 26). 
 
Kortom, de basisfunctie van een BIZ bestaat uit onder meer het privaat (her)inrichten, beheren, schoon 
houden en veiliger maken van de openbare ruimte, opdat de leefbaarheid, de aantrekkelijkheid en het 
imago van en het gebied verbeteren. Deze private investeringen, die via een gemeentelijke heffing 
verloopt, betalen zich naar verwachting op lange termijn uit in meer klandizie en hogere omzetten voor 
de ondernemers. 
 
4.3.2  Context Bedrijven Investeringszone  
Waarom ondernemersparticipatie? 
Ondernemers streven steeds vaker een betere kwaliteit van de omgeving na dan de gemeente hen kan 
bieden. Dit heeft onder meer te maken met de beperkte budgetten van de lokale gemeenten. Bovendien 
blijkt het bewerkstelligen van een duurzame samenwerking tussen ondernemers onderling alsook tussen 
gemeente en ondernemers (zie ook; Urban Regime paragraaf 3.3) een lastige taak te zijn. Zo is het niet 
altijd duidelijk welke verantwoordelijkheden en taken bij de overheid liggen en welke 
verantwoordelijkheden voor de ondernemers zelf zijn.  
Een ander probleem van praktische aard is, dat er altijd ondernemers zijn die niet instemmen met een 
voorstel van een deel van de andere ondernemers. Dit betekent in de praktijk veelal dat er niet 
voldoende draagvlak is om het voorstel concreet te maken en uiteindelik door te voeren in beleid. 
Daarnaast ontbreekt het de ondernemers vaak aan een bepaalde organisatiestructuur, waardoor 
ondernemers vaak zelfstandig te werk gaan en er geen gemeenschappelijke plannen van de grond komen 
(Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2008, p.3-5). 
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Het gevolg van bovenstaande probleemschets voor de openbare ruimte is, dat er veelal slechts in 
beperkte mate sprake is van beheer en onderhoud van de openbare ruimte rondom de bedrijfsomgeving 
van en door ondernemers. Er lijkt een mismatch te zijn tussen de wensen iets te doen aan de openbare 
ruimte rondom de ondernemerspanden en de praktische haalbaarheid daarvan.  
In het uiterste geval zou een gebied door verpaupering, leegstand en aan gebrekkig onderhoud in een 
negatieve vicieuze cirkel kunnen komen, waarbij bezoekersaantallen afnemen, de klanten minder 
tevreden zijn en de leefbaarheid van het gebied achteruit gaat. Dit zal echter in de praktijk niet veel 
voorkomen, omdat de gemeente ook kan ingrijpen (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2008, p.3-5). 
 
Een instrument als centrummanagement speelt hier op in. Centrummanagement functioneert echter 
alleen naar behoren op het moment dat er voldoende deelname is van de partijen. Er is doorgaans geen 
verplichtend karakter voor ondernemers om mee te investeren in de openbare ruimte rondom hun 
pand, waardoor het aan draagvlak ontbreekt daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. Bijkomend 
nadeel van een dergelijk concept is het ontbreken van een structurele organisatie van financiering. De 
duurzaamheid van dergelijk beleid is daarmee niet gegarandeerd (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
2008, p.1).  
 
Als tussenoptie zijn er gemeenten die concepten als parkmanagement of centrummanagement tijdelijk 
subsidiëren. Maar ook dit biedt niet het structurele karakter waar men zo naar verlangt. Een andere 
optie is het oprichten van een ondernemersfonds, waarbij alle ondernemers meebetalen. Via de 
gemeente wordt er dan ook belasting betaald. Het lijkt hiermee enigszins op een BIZ. Het grote nadeel 
van dit Leidse model is echter, dat het niet gebiedsgericht is. Het dient voor de stad als geheel. Dit 
betekent dat allerlei verschillende initiatieven vanuit de stad kans maken op een financiering van het 
project (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2008, p.3-5). 
 
Het BIZ concept speelt hier op in, door eerst te kijken naar het initiatief vanuit een bepaald gebied, 
alvorens er investeringen worden gedaan. Pas op het moment dat het draagvlak is aangetoond, wordt er 
belasting geheven. De bestemming van dit geld is daarmee grotendeels van tevoren bepaald en heeft 
zodoende een bepaalde bestemming binnen een afgebakend gebied. Op die manier kan een BIZ invulling 
geven aan de tekortkoming van andere concepten zoals centrummanagement. Zo moet iedere 
ondernemer in een BIZ via een heffing een bepaalde financiële bijdrage leveren ten gunste van de 
gemeente. Op die manier wordt het ‘free-rider’ probleem opgelost. Hiermee wordt het meeliften van 
ondernemers op investeringen van andere ondernemers bedoeld (Meltzer, 2012, p.67).  
 
Hier is overigens wel de nodige kritiek op zo blijkt uit een artikel van Naafs (2012) in ‘Het Parool’ van 
26 juni jongstleden. In de Utrechtsestraat in Amsterdam is recentelijk een BIZ opgericht en naast 
voorstanders vanuit de plaatselijke ondernemers, zijn er even zo goed tegenstanders. Zo stelt Emma 
Vermeulen van opticiën ‘Villa Ruimzicht’ dat het geen democratisch instrument is. Het wordt volgens 
haar van bovenaf opgelegd en in haar ogen heeft slechts een beperkte groep voorstanders heeft het 
voorstel er doorheen gedrukt. Desondanks is zij positief over een winkeliersvereniging, maar dan wel 
een op vrijwillige basis. Nu stelt zij dat het geld niet goed wordt gebruikt. Zo wordt het geld onder 
meer in de ‘duurste kerstverlichting van Amsterdam’ gestopt. Dit geld had volgens haar ook anders 
besteed kunnen worden. René Völker van drukkerij ‘Joachimsthal’ voegt toe dat het onmogelijk is alle 
winkeliers op één lijn te krijgen. Daarnaast houdt hij niet van deze mate van regelgeving. Ferry Völker 
van  drukkerij ‘Joachimsthal’ sluit zich hierbij aan en stelt dat ondernemers al zoveel moeten. “Ik ben niet 
voor niets zelfstandige geworden” (Naafs, 2012, p.15). 
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Afbeelding 4.2: Ontwerpvoorstel van 

postzegelpark (Niasstraat) in de Indische Buurt, 

Amsterdam. 

Bron: Stichting Postzegelparken, 2012. 

De lokale voorzitter van de winkeliersvereniging (Marco Dijkhuis van lokaal restaurant ‘Sluizer’) noemt 
dit nou typisch een kruideniersgedachte. Deze gedachte moet men volgens hem loslaten. “Ondernemers 
moeten over hun eigen schaduw heenstappen” (Naafs, 2012, p.15). Als ondernemer is het verstandig om 
samen te werken. Mariëlle Angel van kledingzaak ‘Angels Basics’ voegt hieraan toe dat ondernemers in 
deze economische zware tijd maar beter kunnen mee betalen, des te goedkoper is de investering voor 
jezelf (Naafs, 2012, p.15). 
 
Kortom, geeft bovenstaande situatie de Nederlandse praktijk tamelijk goed weer. Er zijn nog veel 
meningsverschillen over de invoering van een BIZ. Dit heeft voornamelijk te maken met het gegeven, 
dat het een tamelijk nieuw instrument is in Nederland, waardoor er nog weinig goede referenties zijn 
die ondernemers over de streep zouden kunnen trekken. Duidelijk is in ieder geval geworden, dat BIZ 
als instrument inspeelt op tekortkomingen van andere concepten als vrijwillige winkeliersvereniging of 
centrummanagement. Maar waar komt het instrument vandaan en hoe krijgt de BIZ vorm in Nederland? 
Hierover meer in bijlage I. Hieronder wordt de stap gemaakt naar mogelijke maatregelen die 
ondernemers kunnen nemen ten behoeve van een betere openbare ruimte. 
 
4.3.3  Toepassing van ondernemersparticipatie  
Maatregelen 
Menger e.a. (2005) maken een onderscheid in de verschillende diensten die een BIZ levert als aanvulling 
op de gemeentelijke diensten.  
Het doel van een BIZ (en daarmee van ondernemers en vastgoedeigenaren) is het gebied zowel 
aantrekkelijk als concurrerend te maken. Elk BIZ kan zelf invulling geven aan de maatregelen die men 
treft dit doel te bereiken. Centraal thema is echter de ‘marketing’ functie van het BIZ. Elk BIZ probeert 
het gebied op haar eigen manier te ‘verkopen’. De hoeveelheid activiteiten van een BIZ hangt mede af 
van de grootte van een BIZ. Maar dit hangt ook af van de wensen van de lokale ondernemers en 
vastgoedeigenaren. In deze paragraaf wordt een onderscheid gemaakt tussen basisdiensten, aanvullende 
diensten en marketing.  
 
1.Basismaatregelen 
Schoon en heel 
Bedrijven Investeringszones zetten veelal in 
op een schone omgeving. Standaard voert de 
gemeente ook al schoonmaakwerkzaamheden 
uit. De diensten die de BIZ uitvoert, vormen 
hierop een aanvulling. Zo is er in een BID in 
New York een district dat zelf investeert in 
twee keer extra per dag vuil ophalen dan de 
oorspronkelijke drie keer door de gemeente 
(van Melik & van Aalst, 2011, p.26). Verder 
kan het bijvoorbeeld gaan om het verwijderen 
van graffiti, om het voorkomen van gladheid 
(zout strooien) of om het onderhouden van 
groenvoorzieningen (Menger e.a. 2005, p.5). 
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Afbeelding 4.3: Plek waar jongeren hangen in de openbare 

ruimte, Indische Buurt. 

Bron: Derek de Jong, 2012. 

(Her)inrichting van de Openbare Ruimte 
Een tweede basismaatregel is gericht op de (her)inrichting van de openbare ruimte. Het gaat er vooral 
om welke objecten er in de openbare ruimte aanwezig zijn. De betrokkenheid kan gericht zijn op de 
aanwezigheid van voldoende straatverlichting, op nieuw gebruik van de openbare ruimte (zie afbeelding 
4.2), op de aanwezigheid van kunstwerken en op bijvoorbeeld betere informatievoorzieningen (Menger 
e.a. 2005, p.5). 
 
Veiligheid 
Veiligheid dient als derde basismaatregel waar ondernemers en vastgoedeigenaren nadruk op kunnen 
leggen vanuit een BIZ. De veiligheid kan op verschillende manieren worden vergroot. Er kunnen 
beveiligingscamera’s worden opgehangen in de buurt, maar men kan ook inzetten op private beveiligers 

of stadswachten. Een BIZ kan 
ook nauw samenwerken met de 
lokale politie ter bevordering 

van de veiligheid. Verder is een 
informatiesysteem handig 
waarin ondernemers informatie 
over criminaliteit uitwisselen. 
In de praktijk worden veelal 
zwervers, hangjongeren en 
bedelaars aangepakt (Menger 
e.a. 2005, p.5). 
 

 
2.Aanvullende maatregelen 
Bereikbaarheid 
Onder bereikbaarheid wordt voornamelijk de toegankelijkheid van de auto en het openbaar vervoer 
bedoeld. Hierbij kan worden gedacht aan een beleid ten opzichte van parkeervergunningen, of 
bijvoorbeeld reclame maken in het openbaar vervoer van het gebied. Ook een goede bewegwijzering 
voor fietsers of voetgangers kan de bereikbaarheid van de BIZ vergroten (Menger e.a. 2005, p.5). 
 
Economische maatregelen 
Een BIZ heeft er belang bij dat er geen leegstand in het gebied is. Een BIZ kan daarom bijvoorbeeld 
gebiedsgericht een programma opzetten om ondernemers aan te trekken. Daarnaast is de vitaliteit van 
een gebied van belang voor de levendigheid van het gebied. Daarom kan een BIZ zich ook richten op het 
behoud en het aantrekken van evenementen en soortgelijke activiteiten. Maar ook het verschaffen van 
feitelijke verbeteringen in de buurt voor het publiek hoort bij de economische ontwikkeling. Dit kunnen 
ondernemers bewerkstelligen door bijvoorbeeld een jaarlijks marktonderzoek te houden in de buurt 
(Menger e.a. 2005, p.5-6). 
 
Sociale maatregelen 
Ondernemers uit de buurt die verenigd zijn in een Bedrijven Investeringszone kunnen ook hun 
betrokkenheid tonen in de buurt via sociale maatregelen. Er kan gedacht worden aan participatie van 
ondernemers bij buurtinitiatieven (vanuit de bewoners). Ook kunnen ondernemers zwervers of 
hangjongeren aanspreken op hun gedrag of ze kunnen participeren in scholingstrajecten of 
daklozenopvang (Menger e.a. 2005, p.6). 
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Afbeelding 4.4: Het aantal deelnemers bepaalt 

grotendeels het beschikbare budget. 

Bron: Regioinbedrijf.nl, 2010. 

3.Marketing 
Een derde te onderscheiden maatregel is marketing. Een BIZ kan hier op twee manieren uiting aan 
geven. Ten eerste doet een BIZ aan marketing door actief in een gebied te investeren en participeren, 
daarnaast gaat het er om het gebied onder de aandacht van potentiële klanten te brengen. Het gaat dus 
zowel om de feitelijke uitstraling van het gebied als om de beeldvorming over het gebied.  
Het gaat er bij marketing vooral om die laatste manier. Zo kunnen promotie-acties worden 
georganiseerd, kan men adverteren in de (lokale) media, kan er aandacht worden gevraagd via internet, 
er kan een festival of een straatfeest worden georganiseerd en er kunnen bijvoorbeeld thema-avonden 
worden gehouden (bijvoorbeeld tijdens een Europees Kampioenschap voetbal). 
Op welke activiteit een BIZ inzet, hangt af van de behoefte die men voelt vanuit de buurt. De 
marketingfunctie staat, in veel landen waar BIZ’s zijn, bekend als de populairste en meest ingezette 
maatregel om de aantrekkelijkheid te vergroten. Dit heeft vooral te maken met het feit, dat er voor elk 
budget – hoe groot of hoe klein dat ook is – een passende marketingactiviteit georganiseerd kan worden 
(Menger e.a. 2005, p.6). 
 
Kortom, vanuit de literatuur bestaan er verschillende typen maatregelen die ondernemers in kunnen 
zetten ter verbetering van ‘hun’ winkelstraatgebied. Grofweg wordt een onderscheid gemaakt tussen 
basismaatregelen (schoon, heel, herinrichting en veiligheid), aanvullende maatregelen (bereikbaarheid, 
economische- en sociale maatregelen. Als derde maatregel wordt de marketingfunctie vanuit een BIZ 
onderscheiden. Vanuit deze maatregelen wordt in 4.3.4 ingegaan op de kritieken op een Bedrijven 
Investeringszone. 
 
4.3.4  Kritieken op BIZ 
Positieve kritieken 
Nu blijkt dat het aantal BIZ’s wereldwijd toeneemt, kan er aangenomen worden dat hier goede redenen 
voor zijn. De regelgeving die samenhangt met de komst van een BIZ in een gebied lijkt hier met name 
gezien te worden als pluspunt. Doordat (bij voldoende draagvlak bij de ondernemers) een BIZ opgericht 
kan worden zonder dat elke ondernemer er in 
het gebied achterstaat, kan ‘free rider’ gedrag 
voorkomen worden. Het concept van een BIZ 

zorgt er op die manier voor dat toch elke 
ondernemer aan de heffing meebetaalt. Dit is 
tevens het belangrijkste argument om een BIZ in 
te stellen als gebiedsinstrument boven 
bijvoorbeeld centrummanagement. Nadat de 
gemeente goedkeuring heeft verleend aan de 
invoering van een BIZ, worden alle ondernemers 
uit het specifieke gebied verplicht mee te betalen 
aan de investeringen. Op deze manier wordt 
voorkomen dat ondernemers slechts profiteren 
van gebiedsgerichte investeringen van andere 

ondernemers uit de buurt (Menger e.a. 2005, p.5; 
Meijs, 2009, p.9). 
 
De oprichting van een BIZ wordt ook als positief ervaren, omdat het ervoor zorgt dat er meer geld 
beschikbaar is om te investeren in de openbare ruimte. Ten derde vindt, ondanks het commentaar van 
Emma Vermeulen uit paragraaf 4.3.2, de totstandkoming op een zeer democratische wijze plaats. Elke 
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ondernemer heeft ten slotte een stem in het proces bij de totstandkoming. Als vierde reden wordt 
aangegeven dat het concept in het buitenland reeds heeft bewezen een grote bijdrage te kunnen leveren 
op de leefbaarheid en levensvatbaarheid van een gebied. Als vijfde reden kan worden aangedragen dat 
een BIZ vooral ook voordelen met zich meebrengt ten gunste van het collectief. Ondernemers staan 
samen sterker ten opzichte van de gemeente als gesprekspartner, zijn collectief verantwoordelijk voor 
het beheer en kunnen collectief verzekeringen afsluiten wat indirect weer geld op kan leveren. Veel 
maatregelen vallen gezamenlijk goedkoper uit en hebben een effectievere werking dan wanneer dit 
individueel gebeurt (Dietz & de Bruin, 2010, p.6). 
Verder is de opbrengst die een BIZ oplevert geoormerkt. Dit betekent dat het vast staat waaraan de 
opbrengst besteed wordt. Dit is bijvoorbeeld bij reclamebelasting niet het geval (Bressers, 2009, p.109).  
Een ander voordeel dat de BIZ oplevert is het gebiedsgerichte beleid. Voor gemeenten kan dat een 
reden zijn voor dit beleid te kiezen, omdat er heel concreet (op gebiedsniveau) afspraken worden 
gemaakt (Bressers, 2009, p.108).  
 
Meijs (2009) geeft ook enkele positieve kritieken weer van een Bedrijven Investeringszone. Een van de 
punten die hij noemt betreft het gegeven dat lokale ondernemers via een BIZ mede- verantwoordelijk 
zijn voor hun bedrijfsomgeving. De Bedrijven Investeringszone wordt in dit geval gebruikt als middel, 
zodat ondernemers zelf invloed kunnen hebben op hun directe wensen en eisen. 
Ook handelt een BIZ volgens Meijs (2009) efficiënter dan de lokale overheid. Dit blijkt volgens hem in 
ieder geval uit Amerikaans onderzoek. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat een BIZ een 
‘eenvoudigere’ organisatiestructuur heeft, waardoor zij flexibeler is. Door deze flexibiliteit neemt het 
vermogen om sneller beslissingen te nemen toe.  
Ook kan een gebied dat in een BIZ ligt in economisch opzicht profiteren van de investeringen. Dit komt 
bijvoorbeeld tot uiting in grotere bedrijfsomzetten en meer en gedeelde klandizie (Wallagh & Willemse, 
2005, p.12). 
 
Tot slot stelt Meijs (2009) dat een BIZ doorgaans zorgt voor een daling van het criminaliteitscijfer. De 
daling kan in enkele gevallen leiden tot een afname tot meer dan de helft van het criminaliteitscijfer voor 
de invoering van de BIZ. Dit komt onder meer door de inzet van (semi) private beveiligers/ 
stadswachten en door de plaatsing van beveiligingscamera’s. Dit laatste is in Nederland overigens minder 
reëel dan in Amerika, omdat de criminaliteitscijfers hier gemiddeld lager liggen, en er slechts in 
beperkte mate geld beschikbaar is voor tamelijk dure beveiliginscamera’s (Meijs, 2009, p.9-10).  
In tabel 4.1 worden bovengenoemde voordelen van een BIZ overzichtelijk weergegeven. 
 
Negatieve kritieken 
Ondanks de succesverhalen die verschijnen naar aanleiding van de oprichting van een BIZ zijn er ook 
nadelen die een BIZ met zich mee kunnen brengen. Zo kan een bepaald (afgebakend) gebied door 
dergelijke investeringen het publieke karakter enigszins verliezen. Het gebied krijgt een geprivatiseerd 
karakter, doordat de ingehuurde beveiligers bepaalde doelgroepen zoals daklozen of de verslaafden 
weren. De tolerantie van een dergelijk gebied neemt daarmee af. Er is weinig vrijheid meer te 
bespeuren. Zo stellen tegenstanders van de BIZ dat de stad niet authentiek meer zou zijn wanneer de 
graffiti wordt verwijderd en er veel beveiligers zijn. Maar als dit helpt de criminaliteit te doen afnemen 
en de veiligheid en aantrekkelijkheid van het gebied vergroot, lijkt dat toch beter voor de stad of voor de 
buurt te zijn (Melik & Aalst, 2011, p. 25).  
Daarnaast kan een BIZ ervoor zorgen dat er meer stedelijke fragmentatie plaatsvindt. Doordat gebied A 
(het BIZ gebied) enorme fysieke/sociale impulsen krijgt, valt gebied B dat pal aan gebied A grenst steeds 
meer in het niet. Ten derde wordt een BIZ vaak ingesteld aan een vooraf gestelde termijn. De doelen 
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die zodoende worden nagestreefd, zijn veelal korte- of middellange termijn doelen. De lange termijn 
doelen, of gebiedsoverschrijdende doelen worden daarmee uit het oog verloren.  
Ook is de heffing lang niet altijd voldoende om een gebied volledig ‘up te graden’. Dit geldt vooral voor 
gebieden in achterstandsbuurten. Het concept van BIZ biedt niet altijd voldoende oplossingen om ook 
de grootschalige fysieke en sociale problemen op te lossen (Dietz & de Bruin, 2010, p.6-7). 
 
Een ander kritiekpunt is dat de binnensteden veel op elkaar gaan lijken door de komst van deze BIZ. Zo 
stellen tegenstanders dat BIZ’s kunnen leiden tot onder meer disneyfication en gentrification, waardoor 
steden op elkaar zouden gaan lijken en waarbij door toedoen van verbeterde openbare ruimte en 
huizenblokken de oorspronkelijke bewoners door huurstijgingen worden gedwongen de buurt te 
verlaten. Daarnaast zou dit, door beperkte variatie tussen verschillende winkelcentra, ertoe kunnen 
leiden, dat de gebieden zich veelal op dezelfde doelgroep richten en de stedelijke omgeving steriel zou 
worden (zie tabel 4.2) (Melik & Aalst, 2001, p. 26). 
 
Over dergelijke mogelijke effecten van een BIZ is echter lang niet iedereen het eens, dit leidt tot 
discussie met de voorstanders. Zo stellen zij wat betreft de huurstijging bijvoorbeeld dat het onzin is, 
doordat er nog altijd veel sociale huur is en zij vragen zich dan ook af of men meer tevreden was toen 
veel buurten nog viezer en onveiliger waren (van Melik & van Aalst, 2011, p. 24). Kortom, er zijn 
argumenten voor de komst van een BIZ en er zijn argumenten tegen de komst van een BIZ. Het gaat in 
dit onderzoek echter niet om de komst van een BIZ, maar om de argumentatie die hiermee samenhangt 
in relatie met de betrokkenheid van ondernemers ter verbetering van de openbare ruimte.  
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Bron: gebaseerd op Menger e.a., 2005; 
Wallagh & Willemse 2005; Meijs, 2009; 
Bressers, 2009; Dietz & de Bruin, 2010. 

 

Bron: gebaseerd op Dietz & de Bruin, 2010; van 

Melik & van Aalst, 2011. 

Tabel 4.1: Voordelen van een 
Bedrijven Investeringszone. 

Tabel 4.2: Nadelen van een Bedrijven 
Investeringszone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

4.4 Conclusie 
Wat wordt verstaan onder ondernemersparticipatie, op welke manieren kunnen ondernemers participeren in de 
verbetering van de openbare ruimte en wat zijn daarbij hun belangen? 
 
Ondanks het verplichtende karakter van de BIZ is er voor de BIZ als uitgangspunt gekozen, omdat dit 
instrument in gaat op mogelijke beweegredenen voor ondernemers al dan niet te participeren in de 
openbare ruimte. De eerder genoemde voor- en nadelen geven hierbij een goede theoretische schets van 
deze beweegredenen.  
 
Met ondernemersparticipatie wordt in dit onderzoek de betrokkenhied van ondernemers bij de verbetering van 
de openbare ruimte bedoeld. Dit is nog een tamelijk breed begrip en kan nog specifieker worden 
uitgewerkt. Daarom wordt er in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen zelfstandige versus 
gemeenschappelijke participatie, tussen fysieke en niet- fysieke participatie en tussen financiële en niet-
financiële betrokkenheid.  
 
 

Voordelen van een Bedrijven 
Investeringszone 

- Voorkomen van free-rider gedrag 
 

- Meer geld beschikbaar 
 

- Democratisch instrument 
 

- Leefbaarheid van het gebied verbeteren 

- Sterk collectief ondernemerschap 
 

- Opbrengst is geoormerkt 
 

- Gebiedsgericht beleid 
 

- Meer verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid ondernemer 
 

- Efficiënt en flexibel instrument 
 

- Betere bedrijfsresultaten 
 

- Daling criminaliteitscijfer 
 

Nadelen van een Bedrijven 
Investeringszone 

- Gebied verliest publieke karakter 

- Meer stedelijke fragmentatie 

- Korte termijn doelen 

- Lost grootschalige fysieke/sociale 
problemen niet op 

- Uitsluiten van bevolkingsgroepen 

- Verlies van authenticiteit 

- Disneyfication (steden lijken op elkaar) 

- Gentrification (huurders vertrekken door 
hoge huren) 
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Tabel 4.3: Participatiematrix. 

Bron: Eigen onderzoek, 2012. 

Ondernemersparticipatie in dit onderzoek 
Op basis van het instrument ‘Bedrijven Investeringszone’ kan een eerste onderscheid worden gemaakt 
tussen gemeenschappelijke participatie, waar de BIZ op hamert, en op zelfstandige participatie, waar 
ondernemers ‘op eigen houtje’ participeren in de openbare ruimte. Naast dit onderscheid, waar in 
hoofdstuk 6 nader op in zal worden gegaan, kan er vanuit de verschillende genoemde maatregelen een 
‘participatiematrix’ (zie tabel 4.3) worden gemaakt. Hierbij wordt, op basis van eigen onderzoek, 
enerzijds een onderscheid gemaakt tussen financiële en niet-financiële betrokkenheid (maatregelen). Aan 
de andere kant wordt er een onderscheid gemaakt tussen fysieke en niet-fysieke betrokkenheid 
(maatregelen). Met fysiek wordt in deze context ‘in de openbare ruimte’ bedoeld. 

 

 

 
 

Voorbeelden van verschillende manieren van betrokkenheid worden hieronder weergegeven. 
1: Financieel en Fysiek 

- Sponsoren (van bijvoorbeeld groen of een straatfeest) 

- Inhuren van bewakers  

- Zelf benodigdheden aanschaffen (bijvoorbeeld; planten, beveiligingscamera’s). 
 
2: Niet- financieel en Fysiek 

- Sponsoren in natura (producten leveren) 

- Mankracht leveren (bijvoorbeeld aanleg van een groenstrook, schoonvegen van straten) 

- Deelnemen aan een straatfeest 
 
3: Financieel en Niet-fysiek 

- Marketing (organiseren van een festival, flyers maken) 

- Subsidiëren, sponsoren, doneren aan bijvoorbeeld maatschappelijke instellingen in de buurt 

- Inzet op sociale maatregelen  
 
4: Niet- financieel en Niet- fysiek 

- Stageplaats aanbieden aan (hang)jongeren 

- Kennis delen 

- Contact leggen en onderhouden met gemeente, bewoners, woningcorporaties 

- Organiseren van een festival 

- Deelnemen aan de winkeliersvereniging 

 
Overigens passen sommige van bovenstaande voorbeeldmaatregelen mogelijk in meerdere ‘vakjes’ van 
de participatiematrix. Zo past het organiseren van een buurtfestival of straatfeest in meerdere, zoniet 
alle vakjes. Dit hangt af van de vorm van betrokkenheid van de ondernemer. Zo kan de ene ondernemer 

Participatiematrix   

 Financieel Niet-financieel 

Fysiek 1 2 

Niet- Fysiek  3 4 
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het feest sponsoren, terwijl de andere ondernemer tijd in de organisatie ervan steekt, waardoor het 
zowel in ‘Financieel’ als ‘Niet-Fynancieel’ past. Dit voorbeeld past overigens in elk ‘vak’, omdat het 
organiseren van het festival niet fysiek is (niet zichtbaar in de openbare ruimte), terwijl deelname aan het 
festival zelf wel degelijk plaatsvindt in de openbare ruimte.  
Al met al zijn het slechts voorbeelden van mogelijke maatregelen en manieren voor ondernemers om te 
participeren. In hoofdstuk 6 zal duidelijk worden op welke manier(en) de ondernemers in de Indische 
Buurt zoal participeren. Zelfstandig of gemeenschappelijk, financieel of niet-financieel en fysiek of niet- 
fysiek. 
 
Het perspectief vanuit de overheid is in de voorgaande hoofdstukken al behandeld, waardoor in dit 
hoofdstuk het perspectief van de ondernemer aan bod komt. Zoals uit de aanleiding van dit onderzoek al 
bleek, was de verwachting dat ondernemers meer (zakelijke) belangen hebben bij een goed 
functionerende, leefbare en aantrekkelijke openbare ruimte dan de bewoners. Zonder in te gaan op de 
belangen van de bewoners, is dit beeld in dit hoofdstuk bevestigd. Dit betekent echter nog niet dat elke 
ondernemer hetzelfde denkt over ondernemersparticipatie, zo is wel gebleken. Er zijn dan ook zowel 
redenen voor- als redenen tegen deze participatie te geven. Zoals het woord ‘belangen’ al aangeeft, 
betekent dat het een subjectief beeld is. Er gelden wat betreft ondernemersparticipatie dan ook geen 
algemeen geldende regels die deze belangen en beweegredenen ‘objectief meetbaar’ maken.  
 
Dit is dan ook het voornaamste probleem vanuit de literatuur bij ondernemersparticipatie. Er is niet één 
manier die standaard zorgt voor meer omzet, meer klandizie, meer klanttevredenheid of een beter 
imago van de buurt of van het winkelcentrum. Hiermee lijkt de cirkel weer rond, want dit gegeven 
bevestigt dat de mate van ondernemersparticipatie en het succes daarvan in grote mate afhankelijk is van 
veel factoren (context), zoals de lokale governance, de manier en mate van samenwerking. 
 
Zo kunnen de mate en manier van samenwerking bepalend zijn voor de mate van 
ondernemersparticipatie. Volgens het instrument ‘Bedrijven Investeringszone’, welke zich richt op 
gemeenschappelijke ondernemersparticipatie, kan een lokaal samenwerkingsverband tussen 
ondernemers een positief effect hebben op deze ondernemersparticipatie. Zo kunnen ondernemers via 
een dergelijke samenwerking een sterkere coalitie vormen met andere partijen zoals de gemeente of 
woningcorporaties, maar kunnen ondernemers op deze manier ook beter hun verschillende 
deelbelangen omzetten in gedeelde belangen.  
Kortom, er zijn veel verschillende en tegenstrijdige belangen en beweegredenen binnen de lokale 
governance. Waar dit zoal van afhangt en hoe dat tot uitdrukking komt, zal duidelijk worden in 
hoofdstuk 6, waar de praktijk – de Indische Buurt van Amsterdam- centraal zal staan.  
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Hoofdstuk 5 
Methoden en casus Indische Buurt 

 

Inleiding 
Dit hoofdstuk vormt de verbinding tussen theorie en de praktijk (empirie). Vanuit de theorie wordt een 
conceptueel model gemaakt die de basis vormt om de hoofdvraag - In hoeverre participeren ondernemers in 
de Indische Buurt (Amsterdam) ter verbetering van de openbare ruimte van de buurt, waar heeft dat mee te maken en 
wat zijn daarbij hun belangen? – te kunnen beantwoorden.  
Daarna worden de gebruikte onderzoeksmethoden, waaronder de onderzoeksstrategie en het 
onderzoeksontwerp, verantwoord. Vervolgens staat het onderzoeksgebied van dit onderzoek centraal. 
Het gebied wordt beschreven, in kaart gebracht en wordt de keuze voor de Indische Buurt in 
Amsterdam verklaard. Daarna wordt ingegaan op de betrouwbaarheid, validiteit en 
generaliseerbaarheid. Tot slot wordt kort ingegaan op de analysemethoden. 
 

5.1 Structuur 
5.1.1 Conceptueel model 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden worden grofweg drie factoren onderscheiden. Figuur 5.1 
geeft het conceptueel model en daarmee ook de structuur van hoofdstuk 6 weer. Het figuur maakt 
onderscheid tussen drie belangrijke factoren waar het in dit onderzoek om draait; de waardering, de 
belangen en het netwerk. Dit onderscheid werd al in de voorgaande literatuurhoofdstukken gemaakt, via 
de theorieën van Urban Governance, Urban Regime en de Bedrijven Investeringszone. Maar wat wordt 
in dit onderzoek vertaan onder de waardering, de belangen en het netwerk?  
 
Bovenstaande drie factoren hebben een bepaalde mate van invloed op de ondernemersparticipatie van de 
ondernemers in de Indische Buurt. Kortweg gaat het om de waardering van de openbare ruimte in de 
Indische Buurt. Heeft deze waardering van de openbare ruimte door verschillende actoren invloed op 
hun betrokkenheid bij de verbetering ervan? 
Ten tweede gaat het om de belangen van de verschillende actoren tot verbetering van de openbare 
ruimte. Zien zij de belangen in, zijn er tussen verschillende type partijen (bijvoorbeeld Stadsdeel en 
ondernemers) verschillende belangen en geven deze belangen de doorslag om te participeren ten 
behoeve van verbeterde openbare ruimte? 
Tot slot gaat het om het (lokale) netwerk of (lokale) netwerken tussen de verschillende partijen in de 
Indische Buurt. Hoe ziet het Urban Regime er uit, is er sprake van samenwerking op lokaal niveau en in 
welke mate heeft deze samenwerking invloed op de ondernemersparticipatie? 
 
Deze drie componenten (figuur 5.1) kunnen allen op hun eigen manier van invloed zijn op de 
ondernemersparticipatie. Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit (waardering) van de openbare ruimte er voor 
zorgen dat ondernemers meer of minder geneigd zijn daar iets aan te doen. Maar ook de al vaker 
genoemde financiële crisis (netwerk) kan er voor zorgen dat de openbare ruimte via 
ondernemersparticipatie slechts in beperkte mate wordt verbeterd of beheerd.  
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Zoals uit figuur 5.1 duidelijk is geworden zullen de drie onderscheiden variabelen ‘belangen’, ‘netwerk’ 
en ‘waardering’ op hun eigen manier al dan niet invloed hebben op de mate van 
ondernemersparticipatie. Ten slotte staat ook de variabele ‘winkeliersvereniging’ in het conceptueel 
model. Vanuit ondernemersparticipatie lijkt dit namelijk een volgende stap om daadwerkelijk invulling 
te kunnen aan de betrokkenheid in de openbare ruimte. Anderzijds kan de deelname aan een 
winkeliersvereniging ook van invloed zijn op de mate van ondernemersparticipatie. 
 
5.1.2 Actoren  
Een tweede onderscheid dat structuur geeft aan de uitkomsten in hoofdstuk 6, is het onderscheid tussen 
ondernemers, het Stadsdeel en de woningcorporaties. Dit onderscheid is gemaakt, omdat zij allen vanuit 
een eigen perspectief spreken, waarbij mogelijk andere voorwaarden en belangen passen.  
 
Dit onderscheid zorgt voor een ‘kapstok’ om de relatie tussen de verschillende betrokken actoren uit het 
stedelijk veld van de Indische Buurt te behandelen. Dit concept is gebaseerd op het onderscheid dat 
Boelens (2006) maakt tussen de ‘Public Society’ (overheid), de ‘Business Society’ (ondernemers) en de 
‘Civil Society’ (burgers). Hij benadrukt dat, in tegenstelling tot vroegere planningmodellen, de overheid 
samen met andere actoren werkt aan de verbetering van het object (Boelens e.a., 2006, p.25-26). 
 
In dit onderzoek wordt overigens een bewerkte versie van Boelens gebruikt, aangezien de burgers in dit 
onderzoek worden vervangen door woningcorporaties. De nadruk van dit onderzoek ligt namelijk op de 
rol van de ‘Business Society’ in de openbare ruimte. Er wordt binnen deze Business Society een 
onderscheid gemaakt tussen woningcorporaties en ondernemers. Dit heeft te maken met de hoeveelheid 
invloed op het Urban Governance-proces van beide partijen, zo zal blijken in hoofdstuk 6. Overigens 

Figuur: 5.1: Variabelen die van invloed zijn op de mate van ondernemersparticipatie (conceptueel 

model). 

- Voorwaarden 
 

- Belangen 
 

- Van government naar 
governance 
 

- Governance & 
samenwerken op lokaal 
niveau 
 

- Winkeliersvereniging 
 

- Urban Regime 
 

 

- Waardering van de 
Indische Buurt in het 
algemeen 
 

- Waardering van de 
openbare ruimte in het 
specifiek 

 

Bron: Eigen onderzoek, 2012. 
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wordt er ook onderscheid gemaakt naar maatschappelijke organisaties. Zij staan echter niet centraal, 
maar vervullen een aanvullende rol tussen de drie centrale partjen in.  
 

5.2 Onderzoeksmethoden 

In deze paragraaf worden de keuzes die gemaakt zijn om dit onderzoek te kunnen voltooien 
verantwoord. Gedurende het onderzoek worden deze keuzes tegelijkertijd en via een cyclisch proces 
gemaakt, omdat de keuzes veelal met elkaar samenhangen. Voor de leesbaarheid van de scriptie wordt in 
deze paragraaf toch een onderscheid gemaakt tussen de onderzoeksstrategie, onderzoeksmethode, het 
onderzoeksontwerp en ten slotte de onderzoekseenheden.  
 
5.2.1 Onderzoeksstrategie 
Kwalitatief onderzoek 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Dit hangt samen met de keuze voor 
een Case Study en de keuze achterliggende informatie te verzamelen bij een beperkt aantal deelnemers. 
Maar er zijn ook redenen die op zichzelf staan, waardoor gekozen is voor deze vorm van onderzoek 
doen. Zo wordt via kwalitatief onderzoek getracht de betekenissen en gedragingen van mensen zo goed 
mogelijk weer te geven en te verklaren. Bij kwalitatief onderzoek wordt er vanuit gegaan dat mensen 
‘betekenis verlenen aan hun omgeving’. Het is belangrijk hierbij ook de context te begrijpen. Juist 
omdat het in dit onderzoek gaat om de verschillende perspectieven is het logisch ‘de buurt in te gaan’ 
(Boeije e.a., 2009, p.255). 
 
Kwalitatief onderzoek bestaat uit drie belangrijke kenmerken. Ten eerste is het is inductief. Dit betekent 
dat de theorie ontstaat vanuit het onderzoek en niet andersom. Epistemologisch is het een 
interpretatieve manier van onderzoek doen. Dit betekent dat het gaat om het begrijpen van de sociale 
wereld door de interpretatie ervan via de geïnterviewden. Als laatste kenmerk is het ontologisch een 
constructionistische methode van onderzoek doen. Dit betekent dat uitkomsten gebaseerd zijn op de 
interacties met individuen en niet op algemene fenomenen.  
Het gaat volgens Bryman (2008) aldus respectievelijk om het vormen van een theorie, de interacties 
tussen individuen en de uitkomsten daarvan, en tot slot om de interpretatie van de verschillende 
participanten. Bij kwantitatief onderzoek zou het niet mogelijk zijn geweest de achterliggende en meer 
verklarende redenen en motivatie van de participanten te komen (Bryman, 2008, p.366). 
 
Verder is voor kwalitatief onderzoek gekozen vanwege het voordeel van deze manier van onderzoek 
doen; de gegevensverzameling en het in kaart brengen van het onderzoeksgebied kunnen tegelijkertijd 
plaatsvinden (Boeije e.a., 2009, p.259). Dat het een cyclisch proces is op kleine schaal is daarmee een 
voordeel van kwalitatief onderzoek. Zo kan de onderzoeksvraag voortdurend aangepast worden en na de 
eerste data-verzameling kan er direct geanalyseerd worden. Het voordeel van het laatste punt is een van 
praktische aard. Het voorkomt dat de onderzoeker aan het eind pas alle gegevens kan analyseren, tevens 
blijft het onderzoek overzichtelijk (Boeije e.a., 2009, p.260). 
 
5.2.2 Onderzoeksmethode 
Interviews 
“Een kwalitatief interview is een vorm van een gesprek waarin één iemand – de interviewer – zich beperkt tot het 
stellen van vragen over gedragingen, opvattingen, houdingen en ervaringen ten aanzien van bepaalde sociale 
verschijnselen, aan één of meer anderen – de participanten of geïnterviewden -, die zich voornamelijk beperken tot het 
geven van antwoorden op die vragen” (Boeije e.a., 2009, p.266). 
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Via interviews wordt de beleving, de ervaring of gedraging van de betrokkene beschreven, 
geïnterpreteerd en verklaard (Boeije e.a., 2009, p.253). Naast de beschrijvende vragen wordt er ook 
gebruik gemaakt van verklarende vragen. Op die manier probeert de onderzoeker er achter te komen 
wat de redenen zijn van bepaalde gedragingen. Waarderende vragen vormen het derde type vragen 
waarvan gebruik is gemaakt. Op deze manier kan de mening van de respondent achterhaald worden. Dit 
kan bijvoorbeeld de waardering voor de huidige kwaliteit van de openbare ruimte zijn. Al met al wordt 
bij kwalitatief onderzoek de betekenis achter de sociale werkelijkheid gezocht (Boeije e.a., 2009, 
p.256). 
 
Verder bepaalt de mate van standaardisatie van het interview het karakter ervan. Hoe meer een 
interview is gestructureerd, hoe meer de interviewer het gesprek richting kan geven.  
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Op die manier is elk interview 
specifiek en gericht op het perspectief van de geïnterviewde over ondernemersparticipatie. Doordat er 
gewerkt wordt met ‘topics’ (terugkerende steekwoorden en onderwerpen) wordt toch richting gegeven 
aan het interview, maar verder wordt de geïnterviewde vrijgelaten het interview in te vullen. Hierdoor 
is de kans kleiner dat kostbare informatie verloren gaat. Elk interview verloopt dan ook anders, maar de 
basis blijft hetzelfde. (Boeije e.a., 2009, p.261).  
 
5.2.3 Onderzoeksontwerp 
Case study; Waarom Indische Buurt? 
Nadat het eerste deel van het onderzoek vooral een ‘literatuur-onderzoek’ omvatte, behelst het tweede 
deel van het onderzoek veel meer een empirische kant. In dit onderzoek wordt middels een case study 
gebruik gemaakt van interpretatief kwalitatief onderzoek. Het veldwerk in dit onderzoek is gericht op 
een stadswijk (Boeije e.a., 2009, p. 257-258), namelijk de Indische Buurt in Amsterdam. In deze 
subparagraaf wordt aangegeven waarom voor deze afbakening is gekozen.  
 
Er is gekozen voor een case study om verschillende redenen. “Bij de casestudie wordt veel aandacht 
geschonken aan de ingewikkelde componenten die de case specifiek maken. Met andere woorden: de invloed van de 
context speelt bij een dergelijke studie een belangrijke rol” (Meijs, 2009, p.38). Zoals is gebleken uit de 
literatuur lijkt de mate van ondernemersparticipatie in meerdere opzichten contextafhankelijk.  
 
Een case study past overigens goed binnen het kader van kwalitatief onderzoek, aangezien het inductief 
van aard is. Dit betekent dat vanuit de theorie via conclusies getracht wordt een theorie te vormen. Er 
zijn verschillende soorten case studies. Zonder daar verder op in te gaan, wordt in dit onderzoek gebruik 
gemaakt van de ‘typical’ case. Hiervoor is gekozen omdat dit type case study veel waarde hecht aan de 
context van het onderzoek. Daarnaast kan dit type case study als voorbeeld gebruikt worden, voor 
mogelijk vergelijkbare onderzoeken in andere en vergelijkbare stadsbuurten (Bryman, 2008, p.56). 
 
Verder is er gekozen voor een enkelvoudige casestudy, zodat alle aandacht zich op dit specifieke geval 
(Indische Buurt) kan richten. Het nadeel hiervan is dat er geen vergelijkingsmateriaal is tussen twee 
cases, waardoor de conclusies nog sterker kunnen zijn (Yin, 2004).  
 
Om vervolgens tot het onderzoeksgebied (in dit geval ‘casus’) te komen zijn verschillende keuzes 
gemaakt. Grofweg vallen deze keuzes uiteen in praktische afwegingen enerzijds en inhoudelijke 
afwegingen anderzijds.  
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Praktische afwegingen 
De eerste inkadering heeft te maken met de afstemming van dit onderzoek met het stagebureau 
vanwaaruit dit onderzoek is geschreven. Dit bureau is gevestigd in Amsterdam en richt zich dan ook 
voornamelijk op de Amsterdamse stedelijke problematiek. Daarnaast was het de intentie om het 
wetenschappelijke onderzoek te combineren met het project waar ik mij mee bezig hield. Dit project 
‘Postzegelparken’ speelde zich af in de Indische Buurt in Amsterdam.  
 
Inhoudelijke afwegingen 
Uiteraard hebben de inhoudelijke afwegingen zwaarder meegespeeld dan de praktische afwegingen. 
Maar op het moment dat richting werd gegeven aan dit onderzoek, werd al snel duidelijk dat de Indische 
Buurt een onderzoeksgebied bij uitstek was. Dit bleek uit het gegeven dat de Indische Buurt een buurt in 
ontwikkeling is. Het is een voormalig Krachtwijk en dat maakt het interessant om juist een dergelijke 
buurt als onderzoeksgebied te kiezen. Er zijn al veel voorbeelden, ook in Amsterdam zoals de 
Haarlemmerstraat, de Utrechtsestraat of ‘de negen straatjes’, waar ondernemersparticipatie in een ver 
gevorderd stadium is, en waar zelfs voldoende draagvlak is voor een Bedrijven Investeringszone. De 
verwachting in een voormalig Krachtwijk en stadsbuurt als de Indische Buurt is, dat het participatielevel 
van de ondernemers lager ligt dan in bovengenoemde straten en bijbehorende buurten. Door voor de 
Indische Buurt als onderzoeksgebied te kiezen, zal de problematiek rondom de ondernemersparticipatie 
naar verwachting beter aan de kaak gesteld kunnen worden. Vervolgens kunnen hierbij (op termijn) 
passende (beleids)oplossingen worden gezocht.  
 
Aan de andere kant is de Indische Buurt een levendige en dynamische buurt in ontwikkeling. Er is nog 
sprake van relatieve achterstanden (sociaal en fysiek), het is een (voormalig) Krachtwijk met 
bijbehorende wijkaanpak en er is nog steeds ruimte voor verbeteringen aan de openbare ruimte. Door 
juist in deze buurt onderzoek te doen, kan duidelijk worden in hoeverre deze ontwikkeling tot 
uitdrukking komt in de praktijk (ondernemersparticipatie). Waar de Indische Buurt nu staat, en bovenal 
waar zoal nog kansen liggen. Kortom, de Indische Buurt past in het profiel dat gezocht werd voor dit 
onderzoek.  
 
5.2.4 Onderzoekseenheden 
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van ‘het stedelijk veld’ omtrent de probleemstelling van 
dit onderzoek, - In hoeverre participeren ondernemers in de Indische Buurt (Amsterdam) ter 
verbetering van de openbare ruimte van de buurt, waar heeft dat mee te maken en wat zijn 
daarbij hun belangen? – is getracht een zo breed mogelijk beeld te schetsen van actoren in de buurt.  
Dit heeft geleid tot gesprekken met vier ‘subgroepen’ van actoren uit dit stedelijk veld. 
- Stadsdeel oost    (overheid) 
- Woningcorporaties   (particulier) 
- Ondernemers   (particulier) 
- Maatschappelijke instellingen (non-profit) 
Op deze manier wordt vanuit verschillende perspectieven een beeld geschetst van de mate van 
ondernemersparticipatie, de belangen en beweegredenen. Door verschillende groepen actoren te 
interviewen ontstaat een beter begrip op de algehele context betreffende de Indische Buurt. Ook 
kunnen op deze manier de stedelijke verhoudingen (Urban Governance) beschreven en verklaard 
worden. 
 
In totaal zijn elf interviews afgenomen met verschillende personen uit bovenstaande subgroepen. In 
bijlage III kan worden ingezien met welke personen is gesproken. De deelnemers zijn gekozen op basis 
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van doelgerichte selectie, in die zin dat de personen in een van bovenstaande subgroepen 
gecategoriseerd konden worden en betrokken zijn in de Indische Buurt (Boeije e.a., 2009, p.261). 
 
De bereidheid onder de mogelijke deelnemers in het stedelijk veld van de Indische Buurt was verre van 
optimaal. Zowel elektronisch als deur aan deur zijn mogelijke deelnemers benaderd mee te doen aan dit 
onderzoek. De non-respons is niet gemeten, maar duidelijk is dat de overgrote meerderheid, om 
verschillende redenen, geen interesse had mee te doen aan dit onderzoek. Uiteindelijk zijn er toch nog 
elf diepte-interviews gehouden met personen uit bovengenoemde subgroepen, waardoor er voldoende 
input lijkt te zijn voor een gedegen antwoord op de probleemstelling.  

 
5.3 Gebiedsomschrijving Indische Buurt  
Inleiding 
In deze paragraaf staat de Amsterdamse Indische Buurt centraal. Zoals al eerder duidelijk is geworden, 
vormt deze buurt het onderzoeksgebied. In deze paragraaf wordt een algemene beschrijving en ligging 
van de wijk gegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de stedelijke vernieuwing in de Indische Buurt. In 
bijlage II komen de buurtcijfers specifieker aan bod, waaronder thema’s als wonen, werken en openbare 
ruimte. Op deze manier wordt een beeld geschetst van wat voor buurt de Amsterdamse Indische Buurt 
is. Door deze voorkennis wordt hoofdstuk 6 tevens begrijpelijker. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beschrijving en ligging van de Indische Buurt, Amsterdam 
De Indische Buurt ligt in Amsterdam oost (figuur 5.2a), voormalig Zeeburg. Chrétien Mommers (2006) 
geeft in de ‘Vitale Stad’ aan dat de Indische Buurt een wijk is die tamelijk geïsoleerd ligt, maar benadrukt 
desondanks dat er veel dynamiek in de wijk is. Deze enigszins geïsoleerde ligging komt mede doordat de 
wijk enerzijds aan een begraafplaats ligt, anderzijds wordt het omsloten door een spoordijk en twee  
kanalen. Toch is er veel levendigheid in de Indsche Buurt. Dit komt onder meer door de doorkruising 
van de twee brede hoofdwegen, de Molukkenstraat (van noord naar zuid) en de Insulindeweg (van west 
naar oost) (zie figuur 5.3). Dit levert vier ‘sub’wijken op, deze worden ook wel kwadranten genoemd. 
Dit zijn de Timorbuurt, de Makassarbuurt, de Ambonbuurt en de Sumatrabuurt (Samen Indische Buurt, 
2009, p.12). 
 

Figuur 5.2a: Indische Buurt binnen 

Amsterdam. 

Bron: Wikipedia, 2012. 

Figuur 5.2b: Ingezoomd op de 

Indische Buurt. 

Bron: Oost.Amsterdam, 2012. 
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Timorbuurt 

Ambonbuurt Sumatrabuurt 

 

Makassarbuurt 

Bron: Eigen onderzoek, 2012. 

 

Figuur 5.3: Schematische weergave van de Indische 

Buurt. 

Van deze vier buurten ligt de Timorbuurt 
(noord-westkwadrant) er volgens Mommers 
(2006) het beste bij wat betreft stedelijke 

sfeer. Vooral in de overige kwadranten is er 
sprake van weinig intimiteit, zijn er veel 
functieloze openbare ruimten, zijn er meer 
blinde gevels en is er veel anonimiteit. Al 
met al stelt Mommers (2006) dat er sprake 
is van gefragmenteerde openbare ruimte in 
de Indische Buurt. Dit matige beeld van de 
openbare ruimte wordt volgens haar nog 
eens bevestigd in de enquête die de 
waardering van wonen in de Indische Buurt 
meet. Hieruit blijkt namelijk dat de 
woonomgeving gemiddeld lager beoordeeld 
wordt dan de woning (Mommers, 2006, 
p.6-7). 
 
Stedelijke vernieuwing 
Tegelijkertijd is er sprake van een positieve ontwikkeling in de Indische Buurt. De laatste jaren zijn er 
namelijk steeds meer stedelijke vernieuwingsprojecten in de Indische Buurt. Zoals al aangegeven 
profiteert tot op heden vooral de Timorbuurt daarvan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het positieve 
migratiesaldo van de buurt ten opzichte van de andere buurten. Er heeft hier veel vernieuwing 
plaatsgevonden aan bijvoorbeeld huur- en koopwoningen. Ook is de openbare ruimte opgeknapt. 
Daarnaast zijn er populaire voorzieningen gevestigd als het ‘’t Badhuis’ en het ‘StayOkay hostel’. Maar 
ook externe ontwikkelingen hebben de buurt goed gedaan. Zo is het beeld van de Indische Buurt door 
de ontwikkeling van IJburg veranderd van ‘rand van de stad’ naar ‘rand van het centrum’(Samen 
Indische Buurt, 2009, p.52). 
 
De Indische Buurt is van oorsprong een arbeidersbuurt gebouwd om de grote hoeveelheid 
havenarbeiders te kunnen huisvesten. Toen er in de jaren ’60 een stop kwam aan de oostelijke 
havenfuncties raakte de buurt in verval. Dit was ook de reden voor de eerder genoemde geïsoleerde 
ligging van de Indische Buurt. De buurt lag tussen een verlaten havengebied en het spoor 
(Muiderpoortstation) in (KEI platform 31, 2012). 
 
Daardoor leek de Indische Buurt aan het begin van de 21ste eeuw ver weg van de stad te liggen. Aan deze 
beeldvorming hebben Stadsdeel oost en de betrokken woningcorporaties een positieve draai gegeven.  
De buurt is meer open en het is beter bekend en gekend. Vooral de eerder genoemde Timorpleinbuurt, 
met de vele winkeltjes en opknapbeurten aan panden, staat bekend als trekpleister in de Indische Buurt 
(Samen Indische Buurt, 2009, p.96). 
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Al met al lijkt de Indische Buurt de laatste jaren met een fysieke en sociale inhaalslag bezig te zijn. Dit 
blijkt onder meer uit de verbetering van de veiligheidscijfers, de hogere waardering van de leefbaarheid 
en de hogere waardering van de bewoners voor de openbare ruimte. Daarnaast gaven de bewoners van 
de Indische Buurt in 2003 hun eigen buurt nog een 5,3 als rapportcijfer, terwijl dit in 2007 gestegen is 
naar een 6,3. Dit is de sterkste stijging gemeten in Amsterdam. Als resultaat daarvan bungelt de Indische 
Buurt niet meer onderaan de lijstjes. De stedelijke vernieuwing lijkt vruchten af te werpen (Samen 
Indische Buurt, 2009, p.95). 
 

5.4 Betrouwbaarheid, validiteit & generaliseerbaarheid 

Doordat dit onderzoek zich middels een casestudy richt op de Indische Buurt van Amsterdam, is het 
lastig om te generaliseren. Er is slechts onderzoek gedaan naar processen binnen de Indische Buurt. Deze 

Kader 5.1: Stedelijke vernieuwing in de Indische Buurt, Javastraat. 

Ellen Borgmeijer en Lars Pijlman (2004) geven met de casus ‘Javastraat’ in het blad Vitale 
Stad een voorbeeld dat de Indische Buurt van de laatste jaren typeert. 
 
De Javastraat is een lange straat die de noordelijke kwadranten (Timorbuurt en 
Makassarbuurt) doorkruist (figuur 5.4). Het is een levendige straat met veel kleinschalige 
winkels. Volgens Pijlman en Borgmeijer (2004) nam het draagvlak voor de winkels echter 
af, onder meer door een veranderende samenstelling van de inwoners. Ook is er volgens 
hen een tekort aan zowel private als aan publieke investeringen in de wijk. Dit zorgde er 
onder meer voor dat de openbare ruimte verrommelde en de bereikbaarheid niet optimaal 
was. Daarnaast was er vrijwel geen sprake van organiserend vermogen bij de 
ondernemers, omdat ook het ondernemersbestand een kwalitatieve achteruitgang maakte. 
Als gevolg hiervan voelden ook de ondernemers zich steeds onveiliger.  
 
Daarop hebben de ondernemers in samenwerking met Stadsdeel oost (toenmalig Zeeburg) 
een ‘Plan van Aanpak’ gemaakt om de winkelstraat (lees: Javastraat) van een 
kwaliteitsimpuls te voorzien. Hierbij stonden drie pijlers centraal; 

- Ondernemers 

- Openbare ruimte 

- Panden  
 
Dit heeft er toe geleid dat er plaatselijk een actieve ondernemersvereniging ontstond, 
waarbij 70% van de ondernemers participeert. Op die manier vormen de ondernemers 
gezamenlijk ook een relevante gesprekspartner voor de het Stadsdeel van de gemeente. 
Dit gezamenlijke plan van aanpak heeft er toe geleid, dat de bereikbaarheid is verbeterd, 
de veiligheid via preventietrainingen is verbeterd en dat de leefbaarheid van de openbare 
ruimte is toegenomen door strengere handhaving.  
 
Al met al is er door de komst van een gezamenlijk plan van aanpak volgens Borgmeijer & 
Pijlman (2004) een constructieve samenwerking tussen ondernemers onderling en 
ondernemers en de gemeente ontstaan en heeft dit tevens geleid tot een betere sfeer 
(Borgmeijer & Pijlman, 2004, p.21-23). 
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uitkomsten zeggen niets over een andere buurt. Elke buurt heeft weer te maken met een andere context 
en met andere actoren. Kortom, dit onderzoek is slechts in zeer beperkte mate extern valide en 
generaliseerbaar. Toch zouden vergelijkbare actoren uit andere (voormalig) Krachtwijken, waar toch 
veelal een vergelijkbare problematiek heerst, dit onderzoek ter harte kunnen nemen (Boeije e.a., 2009, 
p.279). 
 
Het doel van dit onderzoek is dan ook gericht om binnen een specifiek onderzoeksgebied te achterhalen 
wat de mate en de redenen van participatie van ondernemers is. Zodoende kunnen er wel conclusies 
getrokken worden over het onderzoeksgebied zelf (Indische Buurt). Dit onderzoek is daarmee in grote 
mate intern valide. Dit heeft te maken met onder meer de juistheid van de interpretaties van de 
onderzoeker. Doordat de interviews zijn opgenomen, uitgeschreven en er tijdens het interview al 
aantekeningen zijn gemaakt, komt dit tevens de betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede. 
Daarnaast werden de gemaakte keuzes in dit hoofdstuk verklaard, waardoor de betrouwbaarheid ervan 
toeneemt (Boeije e.a., 2009, p.276). 
 
Tot slot is het semi-gestructureerde interview minder betrouwbaar dan het gestructureerde interview, 
omdat niet elk interview precies dezelfde vragen behandelt. Toch is ook het semi-gestructureerde 
interview in zekere mate betrouwbaar, omdat er bij elk interview gebruik wordt gemaakt van dezelfde 
‘topic-list’. Dit betekent dat een groot aantal onderwerpen in elk interview terug zullen komen (zie 
bijlage IV; Topic lijst). 
 
Al met al ontbreekt het dit onderzoek, door de keuze voor een case study, aan externe validiteit en 
generaliseerbaarheid. Dit wil echter nog niet zeggen dat beleidsmakers en andere actoren uit het 
stedelijk veld, zoals in vergelijkbare stadsbuurten als de Indische Buurt, dit onderzoek niet ter harte 
kunnen nemen. Dit onderzoek is ten slotte in grote mate intern valide en betrouwbaar, waardoor er niet 
getwijfeld hoeft te worden aan de waarheid van de uitkomsten.  
 

5.5 Analysemethoden 

De tien semi-gestructureerde interviews (voorbeeld zie bijlage V) komen in grote mate met elkaar 
overeen wat betreft de topics. Elk interview is per vraag geanalyseerd, op die manier ontstonden 
meerdere thema’s. Zo werden enkele vragen samengevoegd tot een bepaald thema (bijvoorbeeld 
openbare ruimte) en werden andere interviewvragen juist opgedeeld in meerdere subthema’s zoals 
(Lokaal samenwerken en Urban Regime). 
Op die manier ontstonden er in eerste instantie 17 topics, waarbij de informatie van een bepaald thema 
vanuit verschillende interviews op naam (van de respondent) samen is gevoegd. Uiteindelijk, tijdens het 
schrijven en analyseren zijn enkele thema’s niet relevant gebleken voor het onderzoek, en zijn enkele 
thema’s alsnog samengevoegd.  
 
In paragraaf 5.1.1 is al grotendeels duidelijk geworden op welke manier de analyse (hoofdstuk 6) 
uiteindelijk vorm krijgt. Er wordt een driedeling gemaakt tussen waardering van de openbare ruimte, de 
belangen tot participatie in de openbare ruimte en de deelname aan netwerken ten aanzien van de openbare ruimte. 
Deze drie factoren worden verder nog onderverdeeld, zoals is te zien in figuur 5.1. Vervolgens komt de 
ondernemersparticipatie aan bod, die in relatie staat met bovenstaande drie factoren.  
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Hoofdstuk 6 

Urban Governance in de Indische Buurt 
 
Inleiding 
In dit hoofdstuk staan de resultaten vanuit de praktijk (de case study in de Indische Buurt) centraal. Dit 
empirische hoofdstuk geeft toevoegingen aan- en terugkoppelingen naar de theoretische hoofdstukken.  
Zoals in hoofdstuk 5 al duidelijk werd, zal eerst worden ingegaan op de waardering van de openbare 
ruimte in de Indische Buurt. Vervolgens komt het netwerk in de Indische Buurt aan bod. Als derde 
‘variabele’ wordt ingegaan op de belangen tot participatie om tot slot specifiek in te gaan op de 
ondernemersparticipatie. Via deelvragen wordt tevens structuur gegeven aan de analyse. Uiteindelijk is 
het doel om mede vanuit dit hoofdstuk en de beantwoording van de deelvragen, in hoofdstuk 7 een 
antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag.  
 

6.1 Waardering van de openbare ruimte 
Als eerste komt (de waardering van) de openbare ruimte aan bod, omdat dit een schets geeft van de 
kwaliteiten, problemen en kansen ervan in de buurt volgens de geïnterviewde actoren. De waardering 
van de actoren uit het stedelijk veld voor de openbare ruimte in de Indische Buurt speelt mogelijk een 
rol in de behoefte daar al dan niet iets aan te doen. 
Zoals al eerder in dit onderzoek gesteld, is de openbare ruimte een ruim begrip en gaat het er in dit 
onderzoek ook niet om te achterhalen wat precies onder ‘openbare ruimte’ wordt verstaan. Des te meer 
gaat het om wat ondernemers, beleidsmakers en woningcorporaties van de kwaliteit van de openbare 
ruimte vinden, gaat het om wat zij als probleem zien en wat zij als kans zien. In deze paragraaf wordt 
een onderscheid gemaakt tussen ‘de waardering van de Indische Buurt in het algemeen’ en ‘de 
waardering van de openbare ruimte in de Indische Buurt specifiek’. De waardering heeft in deze paragraaf 
vooral een beschrijvend karakter. In een paragraaf 6.4 wordt op de waardering teruggekomen, waaruit 
zal blijken of het ook verklarende waarde heeft voor de mate van ondernemersparticipatie. 

 
6.1.1   Waardering van de Indische Buurt in het algemeen 
Zoals uit hoofdstuk 5 al duidelijk is geworden, bestaat de Indische Buurt in Amsterdam uit vier 
zogenaamde ‘kwadranten’ of deelbuurten. De cijfers gaven al aan dat het noord-west kwadrant er 
momenteel het beste voorstaat. Dit beeld wordt bevestigd door zowel woningcorporaties, ondernemers 
als maatschappelijke actoren. Zo geeft de gebiedscoördinator van woningcorporatie ‘de Alliantie’ ter 
indicatie aan, dat in dit kwadrant de meeste koopwoningen zijn en het gemiddeld inkomen hier het 
hoogst is. Dit komt volgens de woonservice medewerker van woningcorporatie ‘Eigen Haard’ onder 
meer doordat de corporaties en Stadsdeel oost tot op heden in dit kwadrant het meest hebben 
geïnvesteerd. De coördinator van Stichting Boot (Buurtwinkel Onderwijs Onderzoek en 
Talentontwikkeling) en de beleidssecretaris van Stichting Postzegelparken voegen toe dat er een 
zichtbaar contrast bestaat tussen de west-kant (Timorbuurt en Ambonbuurt) van de Indische Buurt (het 
deel van de Indische Buurt dat onder het Krachtwijkenbeleid viel) en de oostelijke kwadranten, de 
Makassarbuurt en de Sumatrabuurt. Tevens geven zij aan dat in de oostelijke kwadranten een 
kwaliteitsslag gemaakt zal worden, maar dit is een project voor de lange termijn. Verschillende partijen, 
waaronder de manager van ‘Bristol’ en de gebiedscoördinator van de Alliantie, geven echter aan dat het 
onderscheid niet zozeer tussen de westelijke en de oostelijke kwadranten kan worden gemaakt, alswel 
tussen de noordelijke en de zuidelijke kwadranten. Waarover men het wel eens is, dat er vooral fysieke 
verschillen zijn tussen de verschillende kwadranten, en dat dit gefaseerd zal (moeten) worden aangepakt.  
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De medewerker woonservice van woningcorporatie Eigen Haard geeft verder aan dat de Indische Buurt 
in Amsterdam een buurt opzich is. Het is volgens haar een buurt met een uitgesproken eigen identiteit. 
Volgens de manager van de ‘Albert Heijn Javastraat’ komt dit voornamelijk door het multiculturele 
karakter van de bewoners in de buurt. Zo geeft de woonservice medewerker van Eigen Haard aan dat 
winkels in de Indische Buurt kunnen overleven die mogelijkerwijs nergens anders in Amsterdam 
bestaansrecht zouden hebben. Het aanbod van de winkels blijkt volgens haar te passen bij de vraag vanuit 
de consument vanuit de buurt. 
 
De gebiedscoördinator van de Alliantie stelt dat er nog andere kansen voor de Indische Buurt in zijn 
geheel liggen wat onderwijs betreft. “Met het onderwijs is het relatief slecht gesteld, waardoor veel 
hoogopgeleiden met kinderen, de zogenaamde ‘Yuppen’ (Young Urban Professionals) verhuizen naar andere 
buurten, of ze schrijven hun kinderen in op scholen buiten de Indische Buurt. Deze mensen, die relatief vaker een 
koopwoning hebben of een relatief hoog inkomen hebben, zouden juist moeten worden behouden voor de Indische 
Buurt”.  
 
Al met al is de Indische Buurt volgens de manager Educatie van ‘Diversiteitsland’ (een maatschappelijke 
instelling in de Indische Buurt die zich richt op educatie en participatieprojecten) een buurt in opkomst, 
maar zullen nog kansen benut moeten worden in onder meer onderwijs en het woningaanbod in de 
verschillende kwadranten om in aanmerking te komen voor een hogere waardering. Vanuit deze korte 
algemene schets van de Indische Buurt wordt hieronder specifiek en dieper ingegaan op de kwaliteit van 
de openbare ruimte in de Indische Buurt.  
 
6.1.2  Waardering van de openbare ruimte in de Indische Buurt  
Kwaliteiten en voorbeelden van de openbare ruimte 
De gebiedscoördinator van de Alliantie geeft ten eerste aan dat de laatste jaren veel winst is behaald in de 
openbare ruimte in de Indische Buurt. Zo zijn er volgens de manager van ‘StayOkay’ (een hostel in de 
Indische Buurt) straatcoaches die letterlijk een ‘oogje in het zeil’ houden en de jeugd aanspreekt op hun 
gedrag. Daarnaast is flink geïnvesteerd in een aantal van de pleinen in de buurt, zoals het Javaplein en het 
Timorplein, waardoor de wijk volgens de coördinator van Boot een betere uitstraling heeft gekregen.  
 
De beleidssecretaris van Stichting Postzegelparken geeft aan dat ook de aanwezigheid van veel groen en 
het feit dat de buurt überhaupt veel pleinen telt, fysieke kwaliteiten van de openbare ruimte zijn. 
Hierdoor kunnen ontmoetingen (sociale kwaliteit) plaatsvinden. Tegelijkertijd is de 
gebruiksfunctionaliteit van de openbare ruimte volgens haar niet optimaal. Hierop wordt later 
teruggekomen.  
De woonservice medewerker van Eigen Haard stelt dat zij als woningcorporatie ook financieel 
investeren in de eerder genoemde ‘postzegelparken’, waardoor onder meer de sociale cohesie lokaal kan 
verbeteren en de openbare ruimte een kwaliteitsslag ondergaat. Het effect hiervan in de praktijk moet 
overigens nog wel bewezen worden, omdat het een relatief nieuw project is. 
Een andere investering van Eigen Haard die indirect ook leidt tot een verbeterde openbare ruimte is het 
naar voren brengen- of het afsluiten van portieken. Dit waren doorgaans plekken waar veel gehangen en 
gedeald werd. Door dit soort fysieke investeringen in het eigen bezit, zorgt de corporatie volgens haar in 
ieder geval plaatselijk voor een beter gevoel van veiligheid. Tegelijkertijd is het niet overbodig te melden 
dat dit soort oplossingen er niet voor zorgen dat de overlast in het geheel verdwijnt. Er kan eerder 
worden gesproken van een verplaatsingseffect. Maar het is volgens haar een utopie te denken dat de 
overlast volledig de kop in kan worden gedrukt. De gebiedscoördinator van de Alliantie bevestigt dit 
beeld. Zij stelt dat er altijd rekening moet worden gehouden met dergelijke sociale problematiek in de 
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stadsbuurt. Ook in ‘de Pijp’ (een populaire Amsterdamse buurt) heeft men te maken met dergelijke 
sociale problematiek. Zo weten de criminelen dat er iets te halen valt in deze buurt, waardoor daar juist 
relatief veel inbraken zijn. Het belangrijkste is dat er kennis is van de problemen, zodat er gezocht kan 
worden naar oplossingen. 
 
Een ander instrument dat zorgt voor een veiligere buurt is de ‘mobiele bus’. Dit is een project van de 
politie waar andere partijen zoals woningcorporaties aan meewerken om een drempel weg te nemen 
voor bewoners om aangifte te doen. Dit komt doordat deze bus naar de bewoners toe komt in plaats van 
andersom. Op die manier wordt de drempel weggenomen aangifte te doen, te klagen of om ideeën te 
opperen. Een andere manier waarop (het gevoel van) veiligheid is verbeterd, is het transparant maken 
van donkere en omzichtige plekken. 
 
Door de fysieke investeringen zijn volgens de manager van Diversiteitsland ook de sociale effecten 
hiervan steeds meer zichtbaar. Zo noemt hij zelf het Cruyff Court als voorbeeld. Dit is een voetbalveld 
van kunstgras dat er voor zorgt dat de jeugd die vroeger ergens rondhing nu een plek heeft om te 
sporten en elkaar in de openbare ruimte te ontmoeten. De manager van de ‘CoffeeCompany’ benoemt 
daarnaast enkele festivals als ‘Het rode loper festival’, ‘Het Samen in de Buurt Festival’ en ‘Food night’. 
Doordat in dit geval het Javaplein een enorme boost heeft gekregen, is het aantrekkelijk om daar een 
dergelijk festival te organiseren. Een ander voorbeeld dat hij noemt zijn de geïntegreerde spotjes in de 
bestrating van het Timorplein, waardoor het plein ook ’s avonds als het donker is een bepaalde 
uitstraling heeft en daardoor mensen trekt. Dit soort investeringen kan zorgen voor gezelligheid en 
leefbaarheid in de wijk.  
 
De Afdelingsmanager Kunst, Cultuur, Economie & Toerisme van Stadsdeel oost geeft wel aan dat 
bovenstaande kwaliteiten voornamelijk gelden rondom het gebied van de Javastraat en het Javaplein. De 
openbare ruimte in andere delen van de buurt wordt over het algemeen minder hoog gewaardeerd, en 
dat is volgens haar terecht. Maar als reactie hierop zal er gefaseerd gewerkt gaan worden aan de 
openbare ruimte in deze andere delen. Hierbij kan gedacht worden aan het Sumatraplein waarvoor reeds 
een plan van aanpak is gemaakt en aan de Molukkenstraat, wat toch een hoofd-ader van de buurt is. 
Vanuit deze kennis wordt hieronder ingegaan op de problemen en kansen die men in de openbare 
ruimte tegenkomt in de Indische Buurt. 
 
Problemen & Kansen 
Zoals gebleken is uit het voorgaande stuk, is men tevreden over de vooruitgang van de kwaliteit van de 
openbare ruimte in de buurt. Echter uit de interviews bleek tevens dat er nog altijd winst te behalen valt 
in het publieke domein. Deze kritieken vormen naar verwachting de aanleiding voor verschillende 
partijen daar iets aan te willen doen. Maar voordat daar dieper op wordt ingegaan, worden de 
problemen en bijbehorende kansen in de openbare ruimte besproken. 
 
Schoon, heel en veilig 
De manager van Diversiteitsland gaf aan dat er in de week van het interview een ruitje is ingetikt op hun 
kantoor en er geld is gestolen. Dit is volgens hem een typerend voorbeeld van kleinschalige criminaliteit 
door met name jongeren uit de buurt. Hier wordt wel aan gewerkt door onder andere de politie, die 
invallen doet in garageboxen waar door dezelfde jongeren gedeald wordt. Ook worden volgens de 
managers van Bristol en CoffeeCompany camera’s in de buurt opgehangen. Maar de manager van 
Diversiteitsland benadrukt dat het onmogelijk en te kostbaar is om de hele buurt middels camera’s te 
beveiligen. Deze jongeren zullen andere plekken vinden om rond te hangen en in de criminaliteit te 
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Afbeelding 6.1: Verrommeling van de openbare ruimte in de Indische Buurt. 

Bron: Derek de Jong, 2012. 

belanden. Daarom zullen er andere en meer duurzame oplossingen bedacht moeten worden om dit type 
criminaliteit tegen te gaan. Als voorbeeld geeft hij aan dat deze jongens meer kansen binnen de wijk zelf 
geboden moeten worden. “Geef hen een kans via hun opleiding stage te lopen bij de plaatselijke kruidenier, 
timmerman of fietsenmaker. Laat zien dat zij hun tijd beter kunnen besteden en dat dit beloond wordt”.  

De manager van StayOkay bevestigt dit beeld, terwijl zijn zaak in een heel ander kwadrant zit. Zo is in 
het hostel laatst een grote flatscreen televisie gestolen. Ook worden er in de buurt auto’s gestolen. De 
politie is hier volgens hem wel actief mee bezig, door bijvoorbeeld gebruik te maken van lokauto’s. Wat 
betreft veiligheid liggen er volgens de woonservice medewerker van Eigen Haard en de beleidssecretaris 
van Stichting Postzegelparken nog kansen wat betreft de verlichting van de openbare ruimte in de buurt. 
Vooral ’s nachts en ’s avonds (als het donker is) heerst er onder bewoners volgens de eerstgenoemde het 
gevoel van onveiligheid. Verlichting kan dit mogelijk deels wegnemen. Een ander probleem, door 
vrijwel alle geïnterviewden genoemd, is de grote hoeveelheid troep op straat. Ondanks het gegeven dat 
er elke morgen reinigingsdienst door de buurt rijdt, merkt de manager van Bristol op dat het ’s avonds 
alweer een grote rotzooi is. Hij verbaast zich hierover, mede doordat er wel degelijk voldoende 
afvalbakken in de buurt staan. Het is volgens hem een mentaliteitskwestie van de bewoners in de wijk. 
Zo zegt hij: “Ze weten toch dat de troep de volgende morgen weer wordt opgeveegd, dus waarom zouden ze moeite 
doen hun afval in de prullenbak te gooien?”  
 
De manager van de Albert Heijn Javastraat bevestigt dit beeld en zegt dat het helaas bij de cultuur van de 
wijk lijkt te horen. Het zal volgens hem dan ook een project van de lange termijn zijn dit te verbeteren. 
Een oplossing is volgens hem iets te doen aan de bewustwording. Hiermee kan al begonnen worden met 
projecten op scholen. Dit vindt overigens wel al plaats. De manager van de Bristol denkt hier heel 
anders over. Zo stelt hij voor dat de gemeentebeveiligers met een veel hardere hand op treden tegen de 
overtreders, door hen daadwerkelijk te bekeuren. De kans op herhaling wordt volgens hem dan veel 
kleiner, waardoor de openbare ruimte van de Indische Buurt direct een betere uitstraling krijgt.  
 
Een ander voorbeeld is de aanwezigheid van ongedierte als ratten en veel duiven in de buurt. Dit valt 
volgens de woonservice medewerker van Eigen Haard te verklaren door het gegeven dat veel 
ondernemers hun afval naast – in plaats van in - de vuilnisbak plaatsen, waardoor de dieren erbij kunnen. 
Een andere reden is dat bijvoorbeeld lokale bakkers hun brood aan het einde van de dag op straat 
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strooien voor onder meer de duiven, terwijl dit volgens haar beter aan de plaatselijke kinderboerderij of 
aan de voedselbank geschonken kan worden. Op die manier slaan de plaatselijke ondernemers de 
spreekwoordelijke ‘twee vliegen in één klap’, wat in de context van dit onderzoek voornamelijk de 
kwaliteit van de openbare ruimte goed doet.  
 
Bereikbaarheid 
De manager van de Albert Heijn Molukkenstraat is ontevreden over de verkeersdrukte in haar straat. 
Ook geeft zij aan dat de auto’s hier met een behoorlijke snelheid langs haar pand rijden. Dit komt 
volgens haar vooral doordat de Molukkenstraat toch een van de hoofdwegen binnen de Indische Buurt is. 
Dit zorgt onder meer voor een minder goede bereikbaarheid van de winkel voor de fietsers, omdat het 
oversteken volgens haar tamelijk gevaarlijk kan zijn voor bijvoorbeeld ouderen.  
De manager van de Albert Heijn Javastraat voegt hier het parkeerprobleem in deze straat aan toe. Er is 
volgens hem niet voldoende parkeerruimte. Als participerende ondernemer – hij is lid van de 
winkeliersvereniging – probeert hij hier samen met andere ondernemers uit de straat en Stadsdeel oost 
een constructieve oplossing voor te vinden. Hierover meer onder het kopje ‘winkeliersvereniging’. 
 
“Dat er een tram door de buurt rijdt is geweldig voor de bereikbaarheid van de Indische Buurt in het algemeen en het 
StayOkay hostel specifiek. De tram sheesht echter wel met 80 kilometer per uur voorbij”, aldus de manager van 
StayOkay. Dit komt de verkeersveiligheid binnen de buurt ten eerste niet ten goede, daarnaast zorgt het 
ook voor onnodig geluidsoverlast. Het verminderen van de snelheid is hierbij volgens hem een simpele 
oplossing.  
 
Een heel ander voorbeeld van de bereikbaarheid van de winkels binnen de buurt is de kwaliteit van de 
stoep. Zowel de afdelingsmanager van Stadsdeel oost als de manager van de Bristol geven onafhankelijk 
van elkaar aan dat er op verschillende plaatsen en meermaals stoeptegels ontbreken of op zijn minst zeer 
scheef liggen. Hierdoor ontstaat een krater of gat in de stoep. Dit ziet er ten eerste niet florisant uit, 
maar bovenal is het onveilig voor de klanten en komt het de bereikbaarheid van de winkel niet ten 
goede. Veel stoepen in de Indische Buurt verdienen extra aandacht. 
 
Speelplekken en pleinen 
Meerdere actoren uit de wijk geven aan dat er zorgvuldiger naar speelruimtes gekeken zou kunnen 
worden. Zo stelt de manager van de CoffeeCompany dat het niet om het aantal speelplekken gaat, maar 
voornamelijk om het gebruik ervan. Dit geldt volgens hem overigens ook voor de openbare ruimte in 
het algemeen. Op beleidsmatig niveau zal vooral gekeken moeten worden naar werkelijke 
kwaliteitsimpulsen voor de buurt. Wat speelplekken betreft liggen meerdere er verlaten bij en dat is 
zonde van de functionaliteit, de leefbaarheid en het geld. Hij stelt dan ook voor dat er eerst, 
bijvoorbeeld aan de hand van observatie, een onderzoek moet komen in de wijk waar behoefte is naar 
een speelplek, alvorens er een aangelegd wordt. De gebiedscoördinator van de Alliantie is het hier niet 
helemaal mee eens, zij stelt juist dat er een tekort aan speelplekken in de openbare ruimte is. Hier lijkt 
wel een verklaring voor te zijn, daar zij een compleet beeld heeft van de Indische Buurt in verband met 
het verspreide bezit van de corporatie, terwijl de manager van de CoffeeCompany toch vooral naar de 
directe omgeving kijkt van zijn zaak (Javaplein). 
 
Inhakend op de kritiek van de manager van de CoffeeCompany zegt de manager van Diversiteitsland dat 
kritisch gekeken kan worden naar de functie van de speelplek en de locatie ervan. Zo is het niet logisch 
een trapveldje aan te leggen langs een doorgaande weg of op een plek waarnaast parkeerplaatsen voor 
auto’s zijn. Een oplossing is het aanleggen van trapveldjes op plaatsen waar het relatief rustig is. Het 
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Cruyf Court trapveldje in de Indische Buurt is hiervan een goed voorbeeld. De manager van 
CoffeeCompany voegt toe dat ook de dynamiek binnen de buurt zelf bepaalt hoe een dergelijke plek 
gebruikt wordt. Zo is er vlakbij het Javaplein een speelplek die niet of nauwelijks wordt gebruikt, 
terwijl op het nieuwe Timorplein, dat een tamelijk open en lege plek is, veel door kinderen wordt 
gebruikt om te spelen en te voetballen. 
Het betreft hierbij het voorbeeld van speelplekken, maar het idee geldt voor alle functies in de openbare 
ruimte. Er zou kritischer afgewogen kunnen worden tussen locatie, functionaliteit, vraag en aanbod van- 
en naar functies in de openbare ruimte.  
 
Er is in de openbare ruimte voornamelijk een kwaliteitsslag gemaakt in de aanpak van meerdere pleinen 
in de buurt. Zoals al eerder genoemd gaat dit gefaseerd en daardoor stap voor stap of ‘plein na plein’. 
Het algemene beeld bij de ondernemers uit de wijk is hierover positief. De manager van StayOkay 
daarentegen is niet geheel tevreden over het vernieuwde Timorplein waaraan zijn pand ligt. Zo noemt 
hij het plein “een grote open vlakte”. Hij zou graag meer groen terug hebben gezien op het plein. Volgens 
hem ontbreekt het in dit specifieke geval vooral aan een stukje inspraak vanuit de buurt. In de toekomst 
zou het Stadsdeel de lokale bewoners en ondernemers volgens hem meer bij de plannen en de 
totstandkoming ervan kunnen betrekken. Paragrafen 6.3.2 en 6.3.3 gaan hier dieper op in.  
 
Openbaar groen 
Het aanbod van openbaar groen wordt in de Indische Buurt door de geïnterviewden over het algemeen 
als voldoende beoordeeld in kwantiteit, maar onvoldoende beoordeeld in de kwaliteit ervan. Hiermee 
wordt bedoeld dat er over het algemeen voldoende openbaar groen aanwezig is, enkele uitzonderingen 
zoals volgens de manager van de Albert Heijn Molukkenstraat daargelaten, maar dat er wel kritisch naar 
het openbaar groen gekeken mag worden. Vanuit het perspectief van de manager van de Albert Heijn 
Molukkenstraat is het begrijpelijk dat zij vindt dat er weinig openbaar groen in de buurt is. Op basis van 
de hele buurt lijkt er voldoende openbaar groen in de buurt aanwezig, maar lokaal kan dit anders zijn. 
Dit geldt onder meer voor de Molukkenstraat, die vooral bestaat uit stoepen, fietspaden, tramrails en 
een doorgaande weg.  
 
De woonservice medewerker van Eigen Haard benoemt de grote en dichtbegroeide struiken langs 
bijvoorbeeld het Sumatraplantsoen als voorbeeld waar slimmer met het groen kan worden omgegaan. 
Dit wil volgens haar niet zeggen dat de openbare ruimte hier onveilig is, maar de bewoners in de buurt 
krijgen er volgens haar wel een gevoel van onveiligheid van. Wanneer het groen minder dicht begroeid 
is, geeft dit een overzichtelijker en netter beeld en bovenal een veiliger gevoel aan de bewoners. 
 
De gebiedscoördinator van de Alliantie voegt overigens toe dat er al een plan van aanpak voor de 
verbetering van het Sumatraplantsoen bestaat. Dit past volgens haar goed in het beleid van de gefaseerde 
aanpak van hun woningbezit en de bijbehorende openbare ruimte in de buurt. De coördinator van Boot 
stelt dat dit ook hard nodig is, omdat zowel het Makassarplein als het Sumatraplantsoen wordt 
‘overgenomen’ door jongeren. De pleinen zijn volgens hem niet meer van iedereen, terwijl dat juist wel 
het doel ervan is. Hij is dan ook positief gestemd over het feit dat er nu een ‘Makassarpleinbuurt-
community’ is, die namens veel betrokken bewoners het woord kan doen naar onder meer de 
gemeente. Op die manier wordt bij het maken van nieuwe plannen voor het plein zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de wensen van verschillende doelgroepen. 
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6.1.3  Conclusie 
De waardering van de openbare ruimte in dit onderzoek dient voornamelijk als middel voor het 
werkelijke probleem dat in dit onderzoek centraal staat, namelijk de ondernemersparticipatie. De 
waardering van de openbare ruimte lijkt zodoende (als aanleiding) in dienst te staan van 
ondernemersparticipatie. Toch heeft ‘de waardering’ op de lange termijn meer dan een dienende functie.  
Zo geeft de waardering of kwaliteit van de openbare ruimte, in ieder geval ten dele, de noodzaak aan om 
daar al dan niet iets aan te doen. Daarmee lijkt de waardering van de openbare ruimte een middel te zijn 
om het eigenlijke doel, de ondernemersparticipatie aan de kaak te kunnen stellen. 
Op de lange termijn, mits de ondernemersparticipatie verder is uitgewerkt en meer vorm heeft 
gekregen, is het doel juist het verbeteren en herontwikkelen van de openbare ruimte. Daarmee zullen 
de rollen omgedraaid zijn, wat betekent dat de ondernemersparticipatie in dienst staat van de 
verbetering en herontwikkeling van de openbare ruimte. 
Maar in dit onderzoek heeft de openbare ruimte nog vooral een dienende functie, waardoor er 
voornamelijk een beschrijving van de waardering van de huidige status van de openbare ruimte wordt 
weergegeven enerzijds, en het tegelijkertijd van verklarende waarde kan zijn voor de (mate van) 
ondernemersparticipatie in de Indische Buurt anderzijds.  
Zo blijkt dat er de laatste jaren, vooral sub-lokaal (noord-westkwadrant) al veel verbeteringen zichtbaar 
zijn, maar dat men over het algemeen (nog) niet tevreden is met de kwaliteit van de openbare ruimte in 
de Indische Buurt. Of dit invloed heeft op de (mate van) ondernemersparticipatie zal blijken in paragraaf 
6.4, waarbij ondernemersparticipatie centraal zal staan. 
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6.2  Netwerk in de openbare ruimte 

In deze paragraaf staan de institutionele veranderingen en de (lokale) netwerken centraal. Waar 
hoofdstuk 2 en 3 nadrukkkelijk ingingen op Urban Governance en Urban Regimes, wordt in deze 
paragraaf de koppeling gemaakt met de praktijk. Zo wordt er ingegaan op de transitie van government 
naar governance en wordt de invloed van governance en samenwerken op lokaal niveau op de 
herontwikkeling van de openbare ruimte van de Indische Buurt besproken. Als voorbeeld van 
samenwerken op lokaal niveau komt ook de winkeliersverening aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de 
aanwezigheid van het Urban Regime in de Indische Buurt en wat de invloed hiervan is op de lokale 
samenwerking. 
 
6.2.1 Van government naar governance in de Indische Buurt?  
De transitie van ‘government naar governance’ valt niet in een of twee zinnen samen te beschrijven of te 
verklaren. Zoals uit de literatuur al bleek is dit een zeer breed begrip, waarin allerlei verschillende 
aspecten zitten opgesloten die al dan niet met elkaar samenhangen. Het gaat er in dit onderzoek niet om 
een gedetailleerde geschiedkundige vertelling te geven, alswel om de invloed van dergelijke 
veranderingen op het participatieniveau van de stedelijke actoren. De focus ligt hierbij op 
ontwikkelingen die bepalend zijn (geweest) ten aanzien van de herontwikkeling van de openbare ruimte 
in de Indische Buurt.  
 
Op bestuurlijk niveau lijkt er in de Indische Buurt de laatste jaren niet zo veel veranderd te zijn. 
Uiteraard zijn er onder meer personele-, politieke en maatschappelijke veranderingen geweest, de 
institutionele basis is tamelijk onveranderd gebleven. Dit blijkt onder meer uit het 
samenwerkingsverband tussen het Stadsdeel en de drie betrokken woningcorporaties, die onder de 
noemer ‘Samen Indische Buurt’ al 12 jaar met elkaar samenwerken ten behoeve van een betere buurt 
(zie paragraaf 6.2.4). Een ander geval zou het worden wanneer gemeente Amsterdam zou besluiten de 
stadsdelen op te heffen (centralisatie van beleid). Hierover wordt gesproken in verband met de 
reorganisatie en bezuinigingen in de publieke sector. Dit zou wel degelijk invloed kunnen hebben op de 
openbare ruimte, door bijvoorbeeld het verlies van verschillende netwerken die in gang zijn gezet ten 
aanzien van de verbetering van de lokale openbare ruimte. 
 
Uitgaande van de huidige situatie is volgens de afdelingsmanager van Stadsdeel oost de sterke basis van 
bovengenoemde partijen (Stadsdeel oost en drie woningcorporaties) in de buurt een geweldige kwaliteit 
waarvan de Indische Buurt profiteert. Tegelijkertijd beseft ze dat men zich hierop misschien wel te lang 
blind heeft gestaard. Zo erkent zij onder meer dat er al verschillende bewonersinitiatieven zijn, waarvan 
de coördinator van Boot de Makassarbuurtcommunity als voorbeeld noemt. Door in gesprek te gaan met 
dergelijke ‘private’ groepen zal het beleid breder gedragen worden, waardoor het beleid op een meer 
democratische wijze totstandkomt.  
Tevens erkent de afdelingsmanager van Stadsdeel oost dat wat betreft ondernemersparticipatie er nog 
talloze kansen liggen, waar tot op heden op bestuurlijk niveau nog maar weinig aandacht voor is 
geweest. Juist in de context van de financiële crisis, toch de meest invloedrijke factor gebleken in de 
aanpak van de openbare ruimte in de Indische Buurt, zou Stadsdeel oost er baat bij hebben wanneer de 
lokale ondernemers zelf meer het heft in handen nemen en initiatief tonen.  
 
Zo geeft zij aan dat het over is met de nationale subsidie voor het zogenaamde Krachtwijkenbeleid, 
waarvan het Stadsdeel kon profiteren ten behoeve van de verbetering van de Indische Buurt. De 
corporaties bevestigen dit gegeven. Zij stellen dat, ten tijde van dit Krachtwijkenbeleid, de 
woningcorporaties ook een subsidie van de nationale overheid kregen, waardoor de 
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leefbaarheidsinvesteringen vanuit de corporaties zelf nagenoeg geen geld kostten. De intussen al vaak 
genoemde economische crisis, heeft hier op bestuurlijk niveau wel degelijk enige veranderingen in te 
weeg gebracht. Zo stelt de afdelingsmanager van het Stadsdeel dat ‘het leefbaarheidspotje’ een stuk leger 
is dan voorheen. Een bescheiden voorbeeld hiervan in de praktijk is, dat het Stadsdeel het vergoeden van 
de jaarlijkse kerstverlichting in de Indische Buurt ten dele stop heeft gezet. Maar de invloed van de crisis 
moet volgens haar ook niet overdreven worden; er is nog steeds ruimte voor verbeteringen in de 
openbare ruimte. Maar zoals de corporaties nu veel gebiedsgerichter in plaats van algemeen gericht zijn 
(hierover meer in paragraaf 6.3), weegt het Stadsdeel ook steeds kritischer af welke ontwikkelingen 
prioriteit hebben en richten zij zich in toenemende mate op de betrokkenheid van particuliere partijen. 
 
Al met al lijkt men op bestuurlijk niveau nog in een spagaat te zitten omtrent de overgang van 
government naar governance. Enerzijds beseft men bij zowel de gemeente als bij de woningcorporaties 
(zij bepalen momenteel veelal het te volgen beleid voor de openbare ruimte in de Indische Buurt) dat er 
om verschillende redenen (o.a. bezuinigingen en democratisering) meer private partijen actief 
betrokken zouden moeten worden om interactief beleid te kunnen kunnen maken. Daarnaast is er wel 
degelijk sprake van een decentraal besluitvormingsproces, aangezien de verantwoordelijkheid van het 
publieke domein (nog) bij Stadsdeel oost ligt en niet bijvoorbeeld bij de stad Amsterdam. Dit geeft aan 
dat er daadwerkelijk lokale netwerken kunnen ontstaan en dat ‘de overheid’ op deze manier een meer 
persoonlijk karakter krijgt en beter bereikbaar wordt voor de samenleving.  
Aan de andere kant blijkt er al ruim 12 jaar een sterk samenwerkingsverband te bestaan tussen de ‘grote’ 
(semi-)publieke partijen binnen de Indische Buurt, waarbij er slechts in beperkte mate sprake is van 
lokale private invloeden. Hierbij kan wel een bescheiden onderscheid worden gemaakt tussen 
burgerparticipatie, waarbij burgers op velerlei verenigd zijn en zich laten horen, en 
ondernemersparticipatie waarvan bij het Stadsdeel nog vrijwel niets van bekend is.  
 
Kortom, lijkt de overheid met één been over de plas te zijn gestapt (governance) en met het andere been 
in ieder geval nog voor een deel in de plas te zijn blijven staan (government). Of en in hoeverre dit zo is, 
of dit een probleem vormt, en waar dit dan zoal aan ligt, zal duidelijk worden in de volgende 
subparagrafen ‘Governance & samenwerken op lokaal niveau’, ‘Winkeliersvereniging’ en ‘Urban 
Regime in de Indische Buurt’.  
 
6.2.2 Governance & samenwerken op lokaal niveau 
Naast het convenant tussen de ‘grote’ spelers in de Indische Buurt, vindt er op verlerlei manieren op 
kleinschalig niveu samenwerking plaats, maar zal tevens blijken dat er nog kansen zijn om dit te 
verbeteren. Zo blijkt dat dergelijke samenwerking niet altijd van structurele aard is en er slechts een 
beperkt aantal ondernemers bij betrokken is. 
 
In termen van ‘governance’ is er volgens de gebiedscoördinator van de Alliantie voor wat betreft de 
Indische Buurt wel degelijk een terugtrekkende beweging te zien van de gemeente (Stadsdeel oost). Er 
wordt letterlijk en figuurlijk ruimte gegeven aan de mensen in de buurt. Als voorbeeld noemt zij ‘De 
Meevaart’; Dit is een groot pand midden in de Indische Buurt dat dient als buurthuis. Het is een van de 
experimenten geweest die inspeelde op de vraag naar meer participatie vanuit de buurt. De 
gebiedscoördinator van de Alliantie is lovend over projecten als deze, omdat dit daadwerkelijk bewoners 
en ondernemers stimuleert en kansen biedt initiatief te nemen, te ondernemen, te studeren of samen te 
komen.  
Verder benadrukt zij de toegevoegde waarde van samenwerken met andere partijen. Een groot voordeel 
is onder meer dat men gezamenlijk kan investeren in de wijk. “We moeten er gezamenlijk de schouders onder 
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zetten”, aldus de gebiedscoördinator van de Alliantie. Zij doelt hier in eerste instantie op een 
samenwerking op bestuurlijk niveau. In de Indische Buurt gaat het dan in het bijzonder om het 
convenant. Pas wanneer er op bestuurlijk niveau een goede samenwerking is, geeft dat volgens haar een 
goed voorbeeld aan de kleinschaligere en lokale partijen zoals de ondernemers in de Indische Buurt om 
ook samen te werken. En dit is juist het punt waarop kritiek wordt geuit vanuit onder meer de 
ondernemers (extern), maar ook door de ‘grote’ partijen zelf (intern). Op bestuurlijk niveau kan beleid 
worden gemaakt, maar in de praktijk sluit dit niet altijd aan bij de wensen of mogelijkheden in de buurt. 
Hier liggen volgens de afdelingsmanager van Stadsdeel oost dan ook nog de meeste kansen. De slag naar 
de praktijk moet grotendeels nog gemaakt worden. Daarom begint de gemeente volgens haar dan ook 
echt een wijkonderzoek. Hierbij wordt daadwerkelijk in gesprek gegaan met ondernemers. De fout die 
de gemeente volgens haar nu nog te veel maakt, is dat de ambtenaren zelf invullen wat goed zou zijn om 
de buurt vooruit te helpen. Terwijl het in eerste instantie juist gaat om de geluiden vanuit de buurt zelf. 
Al met al kan hier nog een verbindingsslag worden gemaakt tussen ‘tekentafel’ en de praktijk. 
 
De woningcorporaties geven hier zelf op verschillende manieren invulling aan. Zo gaan volgens de 
woonservicemedewerker van Eigen Haard de corporaties in gesprek met onder meer startende en 
kleinschalige ondernemers. Voor de Indische Buurt is het stimuleren van lokaal ondernemerschap een 
enorme economische impuls en via een goede samenwerking kan dit ook een positieve bijdrage leveren 
aan de openbare ruimte. In de praktijk betekent dit dat de corporaties pandjes verbouwen tot 
bedrijfsverzamelgebouwen, waarin meerdere startende ondernemers tegen een schappelijk tarief een 
ruimte kunnen huren. Als tegenprestatie voor deze dienst geven de ondernemers iets tastbaars terug aan 
de openbare ruimte van de Indische Buurt (voor meer zie paragraaf 6.3).  
 
Een andere vorm van governance is de subsidie die het Stadsdeel geeft aan maatschappelijke stichtingen 
als Boot, Diversiteitsland & Stichting Postzegelparken. Boot heeft nadrukkelijk een ondersteunende rol 
binnen de buurt. Het vormt voor het Stadsdeel en de corporaties (Samen Indische Buurt) een typische 
verbinding tussen beleid en praktijk. Door de fysieke aanwezigheid ervan (wederom in een pand van een 
van de corporaties) wordt de drempel voor bewoners en ondernemers om met een vraag binnen te 
stappen voor een groot deel weggenomen. Boot richt zich op allerlei maatschappelijke, sociale en fysieke 
kwesties. Dit loopt uiteen van een spreekuur voor voedingsadvies tot aan samenwerking met de Hoge 
School van Amsterdam waarbij studieprojecten via Boot studiepunten op kunnen leveren. Dit komt 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in de Minor ‘Stedelijke vernieuwing’, waarbij de openbare ruimte en 
vastgoed centraal staan. Boot heeft een groot netwerk in en rondom de Indische Buurt opgebouwd die 
kan zorgen voor verbindingen binnen de buurt. Zo kan dit voor wat betreft de bovengenoemde Minor 
leiden tot het verbinden van een groep studenten die een opdracht doen ten behoeve van de 
postzegelparken in de Indische Buurt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ontwerp van een 
postzegelpark of aan een verkenningsonderzoek binnen de buurt naar de ondernemerswensen met 
betrekking tot de invulling van het postzegelpark. 
 
Kortom, dergelijke organisaties geven een gezicht aan het beleid dat op een hoger abstractieniveau 
wordt gevoerd. Tegelijkertijd is de coördinator van Boot reëel en kritisch met betrekking op het 
gevoerde beleid. Zo is het ‘ondernemershuis’ waarin ondernemers in de buurt konden samen komen, 
wegbezuinigd. Een dergelijk platform biedt volgens hem juist kansen om lokale ondernemers en zzp-ers 
met elkaar te verbinden en hun krachten te bundelen ten behoeve van een economische sterkere en 
indirect aantrekkelijkere Indische Buurt. Daarnaast stelt hij dat de aanwezigheid van een ondernemer, en 
met name van winkeliers, sowieso al een bijdrage levert aan de leefbaarheid en sfeer van de buurt 
doordat het mensen aantrekt. 
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Bron: Timorpleincommunity, 2011. 

Afbeelding 6.2: Flyer van een gemeenschappelijke 
activiteit in de Indische Buurt, Amsterdam. 

Andere kritiek op de concrete 
samenwerking tussen Stadsdeel oost en ‘de 

buurt’ wordt geleverd uit de hoek van het 
Timorplein. Dit is een plein dat is 
gerenoveerd en aan dit plein ligt het 
StayOkay hostel. De manager hiervan stelt 
dat het subjectief is wat als een mooi en 
functionerend plein wordt ervaren. Hij 
benadrukt echter voornamelijk het proces 
van de totstandkoming van dit plein. Zo 
stelt hij dat hij namens het hostel, toch een 
grote partij in de directe omgeving van het 
plein, te weinig inspraak heeft gehad op de 
uitkomst van het plein. Hij vindt dat het 
Stadsdeel in dit geval actiever de andere 
partijen erbij zou kunnen betrekken. 
Immers, niet elke burger of ondernemer 
weet de weg van inspraak zelf te vinden. Hij 
stelt, dat wanneer partijen op een actieve 
manier benaderd worden, zij eerder geneigd 
zijn hun betrokkenheid te tonen.  
 
Aan de andere kant benoemt hij het flexibele 
‘karakter’ van Stadsdeel oost als positief 
punt voor wat betreft samenwerking. Het 
komt wat hem betreft neer op ‘geven en 
nemen’. In de praktijk blijkt dit bijvoorbeeld 
uit het gegeven dat het hostel voor een 
schappelijke prijs zakelijke ruimtes aan het 

Stadsdeel verhuurt, en het Stadsdeel de 
openbare ruimte (het Timorplein) ter beschikking stelt aan het hostel wanneer zij hier een evenement 
wil organiseren. “Het is belangrijk een goede samenwerking te onderhouden en het persoonlijke contact is hierbij 
van groot belang”, aldus de manager van StayOkay.  
 
Ook de beleidssecretaris van Stichting Postzegelparken is positief over de samenwerking met het 
Stadsdeel en de corporaties. Zo stelt zij dat er contactpersonen zijn per partij, waardoor er korte lijnen 
zijn. De manager van de CoffeeCompany is het hier volledig mee eens. Hij geeft aan dat het contact 
tussen de ondernemer en het Stadsdeel van wezenlijk belang is om samen verder te komen. Doordat 
Stadsdeel oost zich coulant en begripvol opstelt ten opzichte van de ondernemers, geeft dat vertrouwen 
aan de plaatselijke ondernemers. Ondernemers weten dat initiatieven beloond kunnen worden en 
zodoende zal het verantwoordelijkheidsgevoel van de ‘Business Society’ toenemen. Echter is dit 
persoons- en ondernemersafhankelijk. Ook ontbreekt het volgens hem aan duurzame en georganiseerde 
coalities tussen ondernemers onderling alsook tussen ondernemers en het Stadsdeel. Daarom zal het een 
lange tijd duren alvorens hier structureel en op regelmatige basis gebruik van wordt gemaakt. Hier lijkt 
ruimte voor verbetering vanuit het Stadsdeel alsook vanuit de private partijen.  
Toch is hij zelf erg tevreden over de samenwerking met het Stadsdeel. Dit heeft volgens hem vooral te 
maken met het gegeven dat, zoals de manager van het hostel al aangaf, het Stadsdeel daadwerkelijk 
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meedenkt en zich flexibel opstelt naar de ondernemers toe. De manager van de Coffee Company 
illustreert dat met het volgende voorbeeld: “Ik ben in Amsterdam de manager van drie CoffeeCompany zaken 
die verspreid liggen in de stad, waardoor ik contacten onderhoud met verschillende stadsdelen. Op die manier kan ik 
de handelingswijze van verschillende stadsdelen met elkaar vergelijken en daaruit blijkt dat zij het jou als ondernemer 
ontzettend moeilijk kunnen maken met al hun bureaucratie. Toen ik hier in de Indische Buurt een zaak wilde 
beginnen was werkelijk alles, denk hierbij voornamelijk aan vergunningen, binnen acht weken geregeld. Ik besef dat 
dat heel snel is, mede door het feit dat de komst van mijn zaak aan de Rijnstraat (Amsterdam zuid) 23 maanden op 
zich heeft laten wachten. Daarbovenop kwam nog eens dat de huur gewoon doorliep...” 
 
Als gevolg van dit soepele contact met Stadsdeel oost is hij ook veel eerder geneigd naar hen toe te 
stappen als hij met een probleem, idee of wens zit. Dit contact met Stadsdeel oost gaat tegenwoordig via 
de winkelstraatmanager. Zij vormt de schakel tussen de praktijk en het bestuurlijk niveau. Dit is een 
maatregel die inspeelt op het vacuüm tussen publieke en private partijen. Een winkelstraatmanager geeft 
een gezicht aan het Stadsdeel, waardoor het voor ondernemers makkelijker wordt om met ‘de 
gemeente’ in gesprek te gaan. Een concreet voorbeeld waar de manager van de CoffeeCompany op deze 
manier iets heeft kunnen doen, betreft de schoonmaakdiensten. Elke morgen komt de gemeentelijke 
schoonmaakdienst het Javaplein, daar waar de CoffeeCompany aan gevestigd is, schoonmaken. Doordat 
de CoffeeCompany omstreeks 07:30 haar terras opent en de reinigingsdiensten vaak pas na 08:00 het 
Javaplein bereikten, ondervond de zaak overlast van de troep op straat. Via contact met de 
winkelstraatmanager zijn er mogelijkheden dit soort problemen aan de kaak te stellen.  
 
Al met al stelt hij dat ondernemers veelal afwachtend zijn met betrekking tot participatie in de openbare 
ruimte. Hij is het dan ook eens met de manager van het hostel dat het Stadsdeel een leidende rol zou 
moeten spelen in de betrokkenheid van ondernemers. Het Stadsdeel zou meer verschillende 
‘handvatten’ en instrumenten moeten inzetten om de ondernemersparticipatie op gang te krijgen. De 
ondernemers zien voor het Stadsdeel een rol als facilitator weggelegd, om toch enige richting en sturing 
aan het proces van ondernemersparticipatie te kunnen geven en bovenal het proces in gang te zetten. De 
inzet van een winkelstraatmanager wordt als een eerste stap in de goede richting beschouwd.  
 
De coördinator van Boot haakt in op het verhaal van de manager van de CoffeeCompany. Zo stelt hij dat 
er bepaalde basisvoorwaarden (zie paragraaf 6.3.1) moeten worden geschapen om een goede 
samenwerking, ten behoeve van ondernemersparticipatie, tot stand te brengen. Als regelgever en als 
wetgever behoort ook volgens hem de gemeente het proces te faciliteren. Als voorbeeld benoemt hij 
ook het versoepelen van het bureaucratische proces rondom vergunningen. Stadsdelen zouden daar 
volgens hem op een meer informele manier mee om kunnen gaan. In plaats van het credo ‘wat mag niet’ 
zou vooral gekeken moeten worden naar ‘wat kan wel’. Dit past goed in het beeld van 
ontwikkelingsplanologie in plaats van toelatingsplanologie (Spit & Zoete, 2006). Kortom, de gemeente 
zou volgens zowel ondernemers als maatschappelijke instellingen een faciliterende rol moeten spelen in 
het proces van samenwerking tussen publiek en privaat. Hierbij zou de nadruk moeten liggen op de 
mogelijkheden in plaats van de nadruk op de beperkingen.  
 
De manager van Diversiteitsland benadrukt de rol die ondernemers in een dergelijk proces kunnen 
aannemen. Er is volgens hem behoefte aan een spreekbuis voor de ondernemers uit de buurt voor wat 
betreft samenwerking. Zo is hij zelf een professional die een brug probeert te slaan tussen de bewoners 
en de gemeente. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat bewoners vaak totaal geen weet hebben van wetgeving 
met betrekking tot de openbare ruimte, of dat zij niet weten van de kans op inspraak op het moment dat 
er een voorlopig plan is gemaakt door de gemeente. Onder andere via zogenaamde ‘buurtcommunities’ 
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wordt er kennis genomen van de mogelijkheden en de rechten die de bewoners hebben ten behoeve van 
inspraak en betrokkenheid voor de eigen buurt. Ook zijn er verschillende platformen zoals buurthuizen 
als ‘het Jav’Art’ en ‘Ruma Kami’, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen 
ontplooien. Net als de coördinator van Boot mist hij een dergelijk fysiek platform voor ondernemers om 
samen te kunnen komen en gemeenschappelijke wensen en ideeën te opperen. Een van de 
achterliggende oorzaken van de beperkte ondernemersparticipatie in de buurt lijkt te liggen in de 
beperkte mate van samenwerking, zowel tussen ondernemers en het Stadsdeel als tussen ondernemers 
onderling. Zo stellen de managers Boot en Diversiteitsland voor om verschillende 
ondernemerscommunities op te richten, waarin het Stadsdeel of corporaties een belangrijk aandeel 
kunnen hebben.  
 

6.2.3  Winkeliersvereniging in de Indische Buurt 

Vanuit de vorige paragrafen, werd al duidelijk dat er noch sprake is van structurele samenwerking tussen 
ondernemers en het Stadsdeel, noch dat er sprake is van constructieve samenwerking tussen de 
ondernemers onderling. Tegelijkertijd lijkt de basis voor toenemende mate van ondernemersparticipatie 
juist te liggen bij onderling overleg, goede communicatie en het inzien van gemeenschappelijke 
belangen.  
Zoals al eerder bleek, zouden ondernemers zich, net als de burgers in de Indische Buurt, in toenemende 
mate kunnen gaan verenigen. Dit kan resulteren in verschillende winkeliers- of 
ondernemersverenigingen of zelfs in één vereniging die de hele Indische Buurt behelst. In deze paragraaf 
wordt dan ook ingegaan op de huidige staat van winkeliersvereniging(en) in de Indische Buurt, op de 
beperkingen ervan en op nieuwe mogelijkheden en kansen dit te verbeteren. 
 
Uit de verschillende interviews is gebleken dat er momenteel sprake is van welgeteld één 
winkeliersvereniging en dat deze slechts het gebied van de Javastraat omvat. Zo geeft de manager van de 
Albert Heijn Molukkenstraat aan heel graag actief samen te werken met andere partijen, maar dat het 
lastig en tijdsintensief is om vanuit het niets een winkeliersvereniging op te starten. Dit blijkt volgens 
haar vooral uit de opkomst bij avonden waarbij de gemeente ondernemers uitnodigt om hen te 
informeren over het ‘wel en wee’ van de straat. Op dergelijke avonden is altijd hetzelfde en beperkte 
groepje ondernemers betrokken. Zo stelt zij dat in haar directe omgeving bijvoorbeeld ‘Gall & Gall’ en 
‘Etos’ ook positief tegenover toenemende participatie staan, maar dat de kleinschalige en zelfstandige 
zaken het laten afweten. Dit kan met verschillende redenen te maken hebben, maar de belangrijkste 
reden die genoemd wordt, is tijdsgebrek. Volgens haar is er één of het liefst meerdere sterke speler(s) 
nodig die het initiatief kunnen nemen om een winkeliersvereniging op te zetten.  
 
De manager van de Albert Heijn Molukkenstraat stelt dat de gemeente hierin een bepalende rol in kan 
spelen. Zoals al eerder duidelijk werd, kan de gemeente aantrekkelijke voorwaarden scheppen, kunnen 
zij vanuit de wet- en regelgeving beperkingen opleggen, maar vooral kansen bieden en kunnen zij 
financiële prikkels geven (de peen voorhouden).  
In de tussentijd heeft zij (de manager van Albert Heijn Molukkenstraat) getracht lid te worden van de 
winkeliersvereniging Javastraat, maar op basis van de locatie van haar pand (Molukkenstraat), wordt zij 
hier niet toegelaten. Vandaar dat zij zich momenteel bezig houdt met de totstandkoming van de 
winkeliersvereniging ‘Molukkenstraat’.  
 
Verder geeft zij aan dat de komst van een ‘verplichte’ winkeliersvereniging voor alle winkeliers uit de 
straat, zoals de Bedrijven Investeringszone voorstaat, voorlopig niet reëel is. Dit heeft te maken met het 
gegeven dat de helft van de winkeliers uit de straat interesse zouden moeten hebben, en dat is bepaald 
niet het geval. Een manier om daar in de toekomst mee om te gaan is volgens haar de focus te verleggen 
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Bron: hbd.nl, 2011. 

Afbeelding 6.3: Keurmerk veilig ondernemen in de  
Javastraat, Indische Buurt. 

op nieuwe winkeliers in de straat. Zij verwacht dat nieuwe ondernemers eerder open staan voor nieuwe 
ideëen en participatie. De gebiedscoördinator van de Alliantie bevestigt dat er zelfs al beleid is 
betreffende het bevorderen van de participatie van nieuwe winkeliers. Veelal huren de ondernemers 
namelijk het bedrijfspand van een van de corporaties. Bij de komst van een nieuwe winkelier (in de 
Javastraat) worden momenteel al voorwaarden gesteld. Dit betekent dat deze winkeliers akkoord 
moeten gaan met het lidmaatschap van de winkeliersvereniging. Op die manier zal het percentage 
ondernemers dat (betalend) lid is van de winkeliersvereniging gestaag toenemen. De manager van de 
Albert Heijn Javastraat noemt dit wel een project ‘van de lange adem’, maar is positief gestemd over het 
gevoerde beleid. Van dit soort maatregelen, net als de inzet van de winkelstraatmanager, zouden de 
corporaties en de gemeente meer gebruik moeten maken om het participatieniveau op te krikken.  
Een derde manier waarop de corporaties en 
de gemeente beleid in de praktijk brengen 
betreft de branchering. Zowel de manager 

van de CoffeeCompany als de manager van 
de Albert Heijn Molukkenstraat 
benadrukken het belang van een divers 
aanbod van winkeliers en ondernemers in 
de Indische Buurt ten behoeve van de 
aantrekkelijkheid ervan. De woonservice 
medewerker van Eigen Haard bevestigt dit 
beeld vanuit ‘het Urban Regime’. 
Corporaties kunnen na het vertrek van een 
winkelier selectief zijn in de keuze voor een 
nieuwe ondernemer. Dit betekent in de 
praktijk dat wanneer een van de vele 
Turkse bakkertjes of groenteboeren 
vertrekt, men zich er bewust van is hier 
een ander type ondernemer voor terug te 
halen. Zo is er bijvoorbeeld een hippe 
boekenwinkel in de Indische Buurt voor teruggekomen onder leiding van twee jonge en frisse 
vrouwelijke ondernemers.  
 
Een beperking van dit beleid is het feit dat meerdere panden in bezit zijn van particuliere 
projectontwikkelaars of vastgoedinvesteerders die niet betrokken zijn in het al vaker genoemde Urban 
Regime. Daarom tracht de gemeente volgens de manager van de Albert Heijn Javastraat ook met hen in 
overleg te gaan, zodat overal hetzelfde beleid uitgevoerd kan worden. Al met al zijn bovengenoemde 
voorbeelden instrumenten die vanuit het Urban Regime ingezet kunnen worden ter bevordering van een 
aantrekkelijkere buurt enerzijds en ter bevordering van ondernemersparticipatie anderzijds. Feit blijft, 
dat dit veelal lange termijn projecten zijn. 
 
Een ander voorbeeld van het gefaseerde proces van de corporaties en de gemeente is terug te zien aan 
het ‘Veilig Ondernemen Keurmerk’ (zie afbeelding 6.3). Op het Javaplein is dit reeds van kracht, 
evenals borden die aangeven dat er in deze straat DNA-Spray is ter bevordering van de veiligheid. In de 
naastgelegen Molukkenstraat daarentegen zijn dit soort maatregelen (nog) niet van kracht. Dit geeft het 
belang van het gevoerde beleid tijdens de transitie van de Indische Buurt eens te meer aan.  
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De manager van de Albert Heijn Javastraat is actief betrokken bij de winkeliersvereniging, sterker nog, 
hij zit in het bestuur. Hij geeft aan dat zij als winkeliersvereniging puur gericht zijn op de eigen straat. 
Dit heeft volgens hem ook te maken met het gegeven dat de meeste winkeliers uit de Javastraat er geen 
belang in zien om zich in te zetten voor een betere openbare ruimte drie straten verderop. Dat is 
volgens hem de taak van de winkeliers aldaar. Ook een dergelijke kwestie zou besproken kunnen 
worden met het Stadsdeel. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Wordt er bijvoorbeeld 
gebiedsgericht een noordelijke en een zuidelijke winkeliersvereniging opgezet, of valt dit onder de 
verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke winkelstraat? 
 
Ondanks het gegeven dat er in de Javastraat een winkeliersvereniging is, valt hier volgens de manager 
van de Albert Heijn Javastraat nog veel meer uit te halen. Zo geeft hij aan dat er ongeveer 55 betalende 
leden zijn. Dit is slechts 30 procent van de winkeliers uit de straat. Om het aantrekkelijker te maken om 
lid te worden, heeft de vereniging de jaarlijkse contributie verlaagd van 150 Euro naar 75 Euro. Maar 
zelfs dat levert voorlopig niet het gewenste resultaat op. Hij herkent het free-rider gedrag van veel 
ondernemers in de straat. “Het is lastig een grens te stellen. Als er vier gevels onder zijn gespoten met graffiti 
waarvan twee ondernemers wel zijn aangesloten bij de winkeliersvereniging en de andere twee niet…Moet de gevel 
van de ondernemer die niet betaalt dan ook overgschilderd worden op kosten van de winkeliersvereniging”? Dit zijn 
volgens hem lastige kwesties. 
Hij ziet het, net als de manager van de Albert Heijn in de Molukkenstraat, dan ook als een utopie op 
korte termijn met een voorstel te komen voor een Bedrijven Investeringszone. Er zal vanuit de straat 
eerst meer draagvlak moeten komen alvorens er gedacht kan worden aan de inzet van dit instrument. 
Toch ziet dit wel als een geweldig instrument om alle belangen te verenigen en de straat naar een hoger 
niveau te brengen.  
 
Het is volgens de manager van de Albert Heijn Javastraat belangrijk dat meer ondernemers in de 
winkeliersvereniging zitten, omdat zij dan een sterkere onderhandelingspartner zijn. “Hoe groter de 
winkeliersvereniging is, hoe belangrijker gesprekspartner we zijn voor de gemeente en de corporaties, die nu toch 
vooral samen het beleid maken. Daarnaast bestaat de ondernemersraad momenteel uit slechts vijf man. Dit betekent 
dat deze vijf ondernemers in feite bepalen voor alle andere ondernemers. Het is daarom van belang dat meer 
ondernemers zich bij ons voegen, zodat er minder weerstand is tegen de beslissingen die wij nemen”. Kortom, het is 
vooral voor de ondernemers zelf van belang dat zij zich laten horen, zodat zij daadwerkelijk invloed 
zullen krijgen op de beslissingen die worden genomen.  
 
De manager van CoffeeCompany haakt hier op in door toe te geven dat hij wat betreft 
ondernemersparticipatie een afwachtende houding aanneemt en dat hij van het Stadsdeel verwacht dat zij 
hierin een faciliterende rol speelt. Maar op het moment dat er daadwerkelijk perspectief wordt geboden 
en er instrumenten zijn waardoor het aantrekkelijk wordt te participeren, is hij geïnteresseerd in actieve 
betrokkenheid. Zo zou hij het een goed idee vinden om zich aan te sluiten bij de winkeliersvereniging, 
waarbij hij dan bij het overleg, ‘de denktank’, zou willen aanlsuiten. 
 
Het laatste voorbeeld lijkt typerend te zijn voor veel ondernemers in de Indische Buurt. Juist daarom is 
het van belang dat het Stadsdeel dit geluid serieus neemt. Zoals duidelijk is geworden, wordt in eerste 
instantie een investering gevraagd vanuit het Stadsdeel. Op de langere termijn kan het Stadsdeel, mits 
goed gefaciliteerd, profiteren van de actieve betrokkenheid van de ondernemers uit de buurt. Wanneer 
er een grote groep ondernemers bereikt wordt, kan het handelend vermogen van deze groep toenemen 
en zullen zij initiatieven nemen en input geven aan de overheid, zonder dat het Stadsdeel daar zelf nog 
om hoeft te ‘leuren’.  



Het belang van ondernemersparticipatie in de openbare ruimte 

 

                                                              Urban Governance in de Indische Buurt  70 

 

6.2.4 Conclusie 
Wat is de invloed van Urban Governance op de herontwikkeling van de openbare ruimte en hoe uit deze 
ondernemersparticipatie zich in de Indische Buurt? 
 
Stadsdeel oost lijkt midden in het proces te zitten van de ‘cultuuromslag’ waar het in hoofdstuk 2 al om 
draaide. Het besef is er bij de gemeente om meer uit handen te geven en om beleid te maken op basis 
van geluiden uit, en samen met de buurt (governance). Zo wordt gesteld dat Stadsdeel oost zich flexibel 
opstelt en daadwerkelijk meedenkt met de ondernemers. De inzet van een winkelstraatmanager is een 
eerste instrument waarvan het Stadsdeel gebruik maakt in deze context. Deze winkelstraatmanager is 
voor ondernemers uit de buurt het gezicht van Stadsdeel oost en dat maakt de bereikbaarheid van de 
gemeente voor ondernemers gemakkelijker. Zij vormt een schakel tussen ondernemers en het Stadsdeel, 
waardoor ondernemers eerder geneigd lijken te zijn op een of andere manier hun betrokkenheid te 
tonen.  
 
Het probleem is echter dat er weinig samenwerkingverbanden (coalities) worden aangegaan tussen 
ondernemers onderling, of tussen groepen ondernemers en het Stadsdeel. Op sublokaal niveau is er wel 
degelijk sprake van Urban Governance tussen publieke en private partijen, zoals de tussen Stadsdeel oost 
en het StayOkay hostel, zoals blijkt uit figuur 6.2. Echter zelfs wanneer er sprake is van contact over en 
weer en er vertrouwen is tussen twee partijen, hoeft dit nog niet te betekenen dat dit een structurele 
invloed heeft op hetgeen wat de openbare ruimte in de Indische Buurt betreft. Zo werd StayOkay 
volgens eigen zeggen niet voldoende betrokken bij de ontwikkeling van het Timorplein, terwijl dit 
hostel hier pal aan grenst. Beleid dat zich richt winkeliersverenigingen zou hier op in kunnen spelen 
 
Het grootste probleem is echter de mogelijke onwetendheid hiervan bij het Stadsdeel. De communicatie 
tussen verschillende partijen lijkt voor verbetering vatbaar. Het is echter kostbaar en tijdsintensief voor 
het Stadsdeel om elke ondernemer apart te benaderen. Zoals gesteld door de gebiedscoördinator van de 
Alliantie zouden daarom ook de ondernemers gezamenlijk in een bepaald netwerk deel kunnen nemen, 
om dergelijke processen ten behoeve van de openbare ruimte op een duurzame en meer structurele 
vorm te kunnen geven. In eerste instantie zou het Stadsdeel hier een voorname en faciliterende rol in 
kunnen spelen, terwijl de private en lokale actoren (zoals ondernemers) hier op de lange termijn, mits 
er voldoende draagvlak en animo voor is, zelf steeds meer invulling aan kunnen geven. Dit proces zou de 
transitie van government naar governance goed typeren. 
 
Op deze manier kan er invulling worden gegeven aan de (beleids)netwerken tussen publieke en private 
partijen, waarbij de publieke partij steeds meer als procesmanager optreedt en niet slechts samen met de 
grote partijen (in dit geval de drie woningcorporaties) het beleid uitstippelt. Het voordeel hiervan is dat 
het enerzijds kan zorgen voor meer draagvlak voor het gevoerde beleid, anderzijds kan er, door het 
betrekken van private partijen, financieel voordeel behaald worden voor het te voeren ruimtelijk beleid.  
 
Toch blijkt de praktijk van de Indische Buurt nog in grote mate overeen te komen met de kritiek hierop 
vanuit de literatuur. Zo is er weinig tot geen particulier initiatief, is er in beperkte mate organiserend 
vermogen bij de ondernemers, is het bewustzijn om met elkaar het verschil te kunnen maken er (nog) 
niet en ligt de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte volgens hen nog primair bij de overheid. 
Kortom, het besef bij het Stadsdeel dat de ‘Business Society’ nauwer betrokken dient te worden bij het 
ruimtelijk beleid is een eerste stap in de goede richting, maar geeft tegelijkertijd aan dat het proces van 
particuliere betrokkenheid met betrekking tot de (her)ontwikkeling van de openbare ruimte in de buurt 
nog in de kinderschoenen staat.  
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6.2.5 Urban Regime in de Indische Buurt 
Zoals uit hoofdstuk 3 al bleek, wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘gewone’ stedelijke netwerken 
en Urban Regimes. In het laatste geval is er sprake van een meer duurzame samenwerking, waarbij de 
lange termijn voorop staat. De samenwerking tussen de overheid en particuliere partijen is een 
voorwaarde. Ondanks het gegeven dat er sterk leiderschap wordt verwacht, mag er geen sprake zijn van 
hiërarchie. Dit zijn zo een aantal kenmerken die een Urban Regime typeren. In de volgende alinea’s 
komt het Urban Regime in de Indische Buurt nader aan bod en wordt duidelijk in hoeverre dat invloed 
heeft op de lokale stedelijke samenwerking. 
 
In deze paragraaf valt heel duidelijk een onderscheid te maken tussen de verschillende actoren in de 
buurt. Sterker nog, er is - wat een Urban Regime betreft – een tweedeling te maken naar de actoren. 
Enerzijds zijn er de lokale ondernemers die, in meer of mindere mate, op zoek zijn naar duurzame 
netwerken en samenwerkingsverbanden zoals een actieve winkeliersvereniging. Anderzijds vormen de 
woningcorporaties en Stadsdeel oost belangrijke actoren in de Indische Buurt.  
 
Uiteraard liggen de verhoudingen iets genuanceerder, maar uit de interviews is duidelijk geworden dat 
er in grote mate sprake is van een Urban Regime tussen de woningcorporaties en Stadsdeel oost. Zo 
hebben zij, volgens de woonservice medewerker van Eigen Haard en volgens de Afdelingsmanager van 
Stadsdeel oost met elkaar een convenant afgesloten. Dit convenant (Samen voor de Indische Buurt) is een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de woningcorporaties Eigen Haard, Ymere en de Alliantie & 
Stadsdeel oost.  
 
Het gaat er in dit onderzoek niet specifiek om wat er al dan niet in het convenant is vastgelegd. Des te 
meer gaat het om de intentie en de totstandkoming van dit Urban Regime. Deze vier bovengenoemde 
partijen zijn volgens de gebiedscoördinator van de Alliantie al ruim 12 jaar geleden deze samenwerking 
aangegaan. Het was volgens haar belangrijk om de krachten te bundelen, en gezamenlijk te investeren in 
de buurt. Hieruit wordt overigens meteen duidelijk dat deze samenwerking niet is ontstaan ten tijden 
van de financiële crisis. Hoewel dit volgens zowel de gebiedscoördinator van de Alliantie als de 
afdelingsmanager van Stadsdeel oost nu wel invloed heeft op het Urban Regime. Zo geeft de 
gebiedscoördinator van de Alliantie voor wat betreft de openbare ruimte als voorbeeld dat de 
corporaties voorheen meer naar de Indische Buurt als geheel keken. De financiële bijdragen van de 
verschillende woningcorporaties zijn in deze tijden veel meer specifiek en (sub)lokaal gericht. De 
corporaties gaan kritischer om met hun leefbaarheidspotje. Dit blijkt uit het gegeven dat zij slechts daar 
in de buurt investeren, waar zij zelf vastgoed bezitten.  
 
Terugkomend op het gegeven dat deze samenwerking een ‘Urban Regime’ genoemd kan worden. Dit 
heeft te maken met het feit dat dit convenant aan meerdere kenmerken van een Urban Regime, zoals in 
de theorie is gesteld, voldoet. Zo bestaat deze samenwerking al 12 jaar. Dit geeft ten eerste aan dat er 
sprake is van een tamelijk stabiele ‘coalitie’, ten tweede kan dit met recht een lange termijn 
samenwerking worden genoemd. Zonder verder op de inhoud van het convenant in te gaan, bevat dit 
convenant ten derde een samenwerkingsovereenkomst voor wat betreft verschillende beleidssectoren. 
Het gaat zodoende niet alleem om de openbare ruimte, maar ook om bijvoorbeeld sociale en 
economische vooruitgang van de buurt. Daarnaast loven zowel de corporaties als het Stadsdeel het 
informele karakter van de samenwerking en het ontbreken van hiërarchische verhoudingen. Dit laatste 
punt wordt echter, ondanks het gegeven dat het Stadsdeel sturing geeft, meer dan eens als probleem 
ervaren. Dit komt omdat het binnen het Urban Regime, juist door die gelijke verhoudingen, vaker aan 
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Afbeelding 6.4: Ideeën vanuit de 

buurt tijdens een buurtbijeenkomst. 

Bron: Stichting Postzegelparken, 2012. 

besluitvaardigheid ontbreekt. In de volgende alinea blijkt dat het Urban Regime ook enkele beperkingen 
kent.  
Zo is er zowel interne- als externe kritiek op dit Urban Regime. Vanuit de betrokken partijen zelf wordt 
onder meer het enigszins bureaucratische karakter van het convenant bekritiseerd. Zo geeft de 
afdelingsmanager van Stadsdeel oost aan dat het convenant er op papier wel ligt, maar dat er nog een 
slag naar de uitvoering gemaakt kan worden. Het probleem hierbij is dat ondanks het Stadsdeel de 
facilitator is, het beleid langs veel verschillende ‘lagen’ 
moet alvorens er in de praktijk iets gebeurt. Zo is er 
sprake van een stuurgroep, maar is er ook een 

uitvoeringsteam. Het is lastig iedereen op één lijn te 
houden en het ontbreekt meer dan eens aan een partij die 
beslissingen kan nemen. Hier ligt tevens een contradictie 
in het Nederlandse planningmodel verscholen. Zo is de 
afdelingsmanager van Stadsdeel oost content met het 
gegeven dat er steeds meer bottom-up betrokkenheid is 
(zie afbeelding 6.4), maar stelt ze tegelijkertijd dat het 
convenant een top-down karakter mist, omdat het 
onduidelijk is wie nu eigenlijk de beslissingen neemt. 
 
Een ander punt van kritiek wat hier voor een deel mee 
samenhangt, is het spanningsveld tussen rechtszekerheid 
en flexibiliteit. In de openbare ruimte gelden veel regels. Op het moment dat er bijvoorbeeld een 
aanpassing wordt geooperd in een bestemmingsplan, kan het maanden duren alvorens er goedkeuring 
wordt verleend aan die specifieke aanpassing in de openbare ruimte. Ook binnen het Urban Regime is er 
volgens de gebiedscoördinator van de Alliantie sprake van een tekort aan flexibiliteit. Zij bevestigt het 
bureaucratische karakter van het convenant voor wat betreft de uitvoeringskant. Dit heeft volgens haar 
ook te maken met de afhankelijkheid van andere partijen. Zo heeft de woningcorporatie ook 
verantwoording af te leggen aan een Vereniging Van Eigenaren (VVE) op het moment dat er in of 
rondom het gebouw iets veranderd gaat worden. Al met al kan er gesproken worden van een stroperig 
karakter van het convenant, zeker wanneer het de uitvoeringskant betreft.  
 
Terugkomend op de eerder genoemde scheiding tussen de lokale ondernemers uit de buurt enerzijds en 
de betrokkenen bij het convenant anderzijds, ligt deze ‘scheiding’ iets genuanceerder. Zo is de 
winkelstraatmanager namens de ondernemers en de participatiemakelaar namens de bewoners wel 
betrokken bij het Urban Regime. Het commentaar van verschillende ondernemers zit echter in het 
gegeven, dat zij zelf ook graag uitgenodigd zouden worden om betrokken te worden bij het convenant. 
Indirect is dat wel al het geval via themabijeenkomsten of via contact met bovengenoemde personen, 
maar zo stelt de manager van de Albert Heijn Javastraat dat het persoonlijker zou zijn, en het een 
stimulans voor ondernemers zou zijn wanneer ondernemers ook bij dergelijk overleg plaats kunnen 
nemen. Ook de woonservice medewerker van corporatie Eigen Haard bevestigt dit beeld. Aan de 
andere kant stelt zij wel vast dat het tamelijk bureaucratische karakter van het Urban Regime niet ten 
goede komt. Maar het democratische karakter van het Urban Regime gaat er op vooruit. Daarom pleiten 
de verschillende partijen dan ook voor nog intensiver contact tussen bijvoorbeeld de 
winkelstraatmanager en de ondernemers, zodat de eerstgenoemde een goede spreekbuis voor- en een 
verbinding namens de ondernemers kan vormen tussen wat er in de buurt speelt en wat er op 
beleidsmatig niveau besloten kan worden. De ondernemers uit de wijk die graag zelf participeren en 
betrokken willen worden, hebben vooral op dat laatste punt (beperkt democratisch karakter) kritiek. De 
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ondernemers uit de buurt weten wat er werkelijk speelt en kunnen de andere partijen op die manier, 
volgens hen zelf, goed van dienst zijn. Zo zouden de ondernemers (bijvoorbeeld via het bestuur van de 
winkeliersvereniging) minimaal als klankbordgroep bij het Urban Regime betrokken kunnen worden. 
Daarnaast zullen de oplossingen in de praktijk beter aansluiten bij de wensen en de klachten vanuit de 
buurt. Zoals al eerder genoemd, zou de betrokkenheid van de – nu nog externe – ondernemers het 
democratisch karakter van het Urban Regime verhogen. Tot slot kan hun betrokkenheid het handelend 
vermogen, toch hetgeen waar het uiteindelijk in de uitvoering bij een Urban Regime om draait, kunnen 
verbeteren. Ondernemers zien in dat hun stem daadwerkelijk gehoord wordt, waardoor zij zelf ook 
eerder geneigd kunnen zijn ‘de handen uit de mouwen willen steken’.  
 
Op die manier zou het Urban Regime kunnen inspelen op het spanningsveld tussen de wens meer 
verschillende private partijen toe te laten treden tot het regime (drempels weg te nemen) aan de ene 
kant. Terwijl de eigenlijke beleidsbepalers in het Urban Regime zitten op basis van institutionele 
middelen (geld, kennis, politiek) aan de andere kant. Met andere woorden wordt er op deze manier 
ingespeeld op het spanningsveld tussen democratie en macht. 
 
6.2.6 Conclusie 
Hoe uit het Urban Regime zich in de Indische Buurt en wat is de invloed hiervan op de lokale samenwerking?  
 
In de Indische Buurt is sprake van een Urban Regime waarbij slechts twee typen actoren deel aan 
nemen. Dit zijn enerzijds de woningcorporaties en anderzijds is dat het Stadsdeel. Ondanks het gegeven 
dat dit Urban Regime aan veel kenmerken voldoet, ontbreekt het aan het democratisch aspect ervan. Dit 
heeft te maken met het gegeven dat de burgers, de ondernemers en andere private actoren vrijwel niet 
betrokken worden bij beslissingen die vanuit het convenant worden genomen. En dit terwijl een Urban 
Regime er op is gericht ‘verder’ te gaan dan een ‘gewoon’ beleidsnetwerk. Bij een Urban Regime staat 
het democratische aspect hoog in het vaandel, waarbij verschillende belangen worden afgewogen en zou 
het zo moeten zijn dat bewoners, belangengroepen en lokale ondernemers betrokken kunnen worden bij 
het (ruimtelijk) beleid.  
 
Het stedelijke regime in de Indische Buurt staat bekend onder de noemer ‘Samen Indische Buurt’ en is al 
ruim 12 jaar geleden ontstaan vanuit de gedachte gezamenlijk te investeren in de Indische Buurt en de 
krachten hiertoe te bundelen. Het is dan ook opmerkelijk dat er in tussenliggende periode geen 
veranderende verhoudingen zijn ontstaan binnen het regime. Het is niet zo dat er vast omlijnde grenzen 
zijn die aangeven welke partij wel of niet in het regime past. Maar in de praktijk blijken er toch 
voornamelijk partijen deel te nemen aan het Urban Regime op basis van bepaalde institutionele 
middelen zoals kennis, wet-en regelgeving of financiën.  
 
De lokale ondernemers of bewoners bezitten niet zoveel vastgoed als de woningcorporaties, hebben 
minder financiële middelen en hebben over het algemeen minder kennis. Maar het belangrijkste is, dat 
ook deze partijen belangen hebben bij de herontwikkeling van de openbare ruimte. Een horeca 
ondernemer stelt het bijvoorbeeld op prijs dat de openbare ruimte rondom zijn pand ’s avonds goed 
verlicht (veiligheid) is en een supermarktketen hecht waarde aan voldoende parkeerplaatsen 
(bereikbaarheid). Daarnaast hebben meerdere burgers of winkeliers heel specifieke vakkennis die van 
toegevoegde waarde kan zijn op het Urban Regime.  
 
Ondanks het gegeven dat een winkelstraatmanager en een participatiemakelaar namens respectievelijk 
de ondernemers en de bewoners betrokken zijn bij het Urban Regime, lijkt dit niet dit afdoende deze 
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groepen op een goede wijze en zo volledig mogelijk te representeren. Dit komt omdat zij niet alle 
ondernemers of bewoners kunnen representeren. Voor de lokale samenwerking is het daarom van 
belang woordvoerders vanuit deze groepen (zoals het bestuur van een winkeliersvereniging) actief te 
betrekken bij het Urban Regime. Op die manier wordt ingespeeld op het creëren van draagvlak voor 
ruimtelijk beleid enerzijds, meer participatie, betrokkenhied en handelend vermogen met betrekking tot 
de openbare ruimte binnen de buurt anderzijds.  
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6.3 Belangen in de openbare ruimte  
Inleiding 
In deze paragraaf staan de belangen en de voorwaarden tot ondernemersparticipatie centraal. Net als in 
de vorige paragrafen wordt bezien in hoeverre dit een voorwaarde is voor ondernemersparticipatie. Er 
wordt hierbij naar de verschillende perspectieven gekeken. Daarom wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de corporaties, het Stadsdeel en de ondernemers. 
 
6.3.1 Voorwaarden & Belangen 
Voordat wordt besproken op welke manier ondernemers zoal zouden kunnen participeren, wordt hier 
ingegaan op de beweegredenen om überhaupt betrokkenheid te tonen. De voorwaarden en de belangen 
liggen wat dat betreft in elkaars verlengde. Ten eerste blijkt uit de interviews dat ondernemers 
onderling of richting het Stadsdeel veelal randvoorwaarden stellen alvorens zij op enige manier 
betrokkenheid tonen. Daarnaast wordt ingegaan op verschillende redenen om al dan niet te participeren 
in de openbare ruimte.  
 
Woningcorporaties 
De belangen en voorwaarden van de woningcorporaties die naar voren kwamen in de interviews worden 
hieronder beschreven en verklaard. Een eerste tamelijk logische voorwaarde is het gegeven dat een 
corporatie pas investeert op het moment dat zij daadwerkelijk bezit heeft in de buurt. Bij investeringen 
in de openbare ruimte kijkt de corporatie in eerste instantie naar het eigen belang. Een tweede 
voorwaarde vanuit de corporatie is hierbij dat de gemaakte kosten minimaal terugverdiend dienen te 
worden. Dat betekent in de praktijk dat zij investeert met de gedachte dat zij daar op langere termijn 
zelfs iets aan kan verdienen. Zo kunnen de woningen een hogere marktwaarde krijgen als de buurt 
populairder wordt, of kunnen de huren op termijn omhoog. 
 
Een andere voorwaarde die de gebiedscoördinator van de Alliantie stelt aan de participatie van de 
corporatie met betrekking tot een verbeterde openbare ruimte, is de wens dat het Stadsdeel dit proces 
faciliteert en aanstuurt. De corporaties nemen in de Indische Buurt een relatief grote 
verantwoordelijkheid op zich, dit is al gebleken uit het Urban Regime. Dat zien de betrokken 
corporaties dan ook als hun taak, maar tegelijkertijd stellen zij dat de primaire verantwoordelijkheid 
voor de verbetering van de openbare ruimte nog steeds bij de ‘Pubic Society’ ligt.  
 
Ondernemers 
De manager van de Albert Heijn Javastraat geeft aan, dat voor ondernemers zaken als schoon, heel en 
veilig enorm belangrijke redenen zijn om te participeren bij de verbetering van de openbare ruimte. Hij 
voegt daar echter aan toe dat de meeste ondernemers niet direct inzien dat zij hier zelf (gezamenlijk) ook 
een actieve bijdrage aan kunnen leveren. De manager van de CoffeeCompany haakt hier op in door aan 
te geven, dat het voor ondernemers van belang is dat hun investering terug zichtbaar is in de openbare 
ruimte. Dit kan duiden op een schonere straat, nieuwe straatverlichting of bijvoorbeeld vernieuwd 
groen. Op die manier wordt de bijdrage van ondernemers meer zichtbaar, waardoor andere 
ondernemers mogelijkerwijs ook eerder geïnteresseerd zijn in participatie. Op die manier kan meer 
bewustzijn worden gecreëerd onder de ondernemers. Dit is een belangrijke fase om überhaupt tot 
ondernemersparticipatie te komen. 
 
De manager van de Albert Heijn Javastraat geeft daarnaast eerlijk aan dat hij ‘slechts’ manager is van 
deze Albert Heijn. Hij heeft wat dat betreft een vast contract en hij verdient zijn geld op die manier 
‘toch wel’. Dit geldt overigens voor de meeste managers van een keten. Dit bleek overigens ook wel uit 
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de interviews met onder meer de manager van de Bristol en de manager van de Albert Heijn 
Molukkenstraat. Het punt dat hier gemaakt wordt, betreft het gegeven dat er voor de lokale kleine 
zelfstandigen mogelijk nog wel meer belangen zijn op een of andere manier te investeren in de openbare 
ruimte dan voor de managers van een keten zoals de Albert Heijn. 
 
Een andere interessante uitkomst is het gegeven dat alle ondernemers die zijn geïnterviewd, ‘hun’ 
winkelpand huren. Er kan zodoende helaas geen vergelijking gemaakt worden tussen ondernemers die 
het pand huren en ondernemers die het pand gekocht hebben. Tegelijkertijd bevestigt dit gegeven het 
beeld dat al naar voren kwam uit de buurtcijfers in het vorige hoofdstuk. Er is voornamelijk sprake van 
huur in de Indische Buurt. 
Waar het voor woningcorporaties juist een stimulans is om te investeren in de openbare ruimte van de 
buurt (met het oog op de stijgende marktwaarde van vastgoed), geldt voor ondernemers die een pand 
huren misschien wel het omgekeerde. Wanneer de openbare ruimte meer gewaardeerd wordt en betere 
cijfers krijgt, kunnen ondernemers vrezen voor een huurstijging. Maar in de praktijk blijken de 
ondernemers daar niet zo over te denken. De voordelen die betrokkenheid ten behoeve van de openbare 
ruimte op kunnen leveren voor de ondernemer, zoals meer klandizie en een hogere omzet, wegen 
zwaarder dan dit nadeel.  
Een andere reden om betrokkenheid te tonen is van democratische aard. Ondernemers die betrokken 
zijn, vinden het belangrijk dat zij gehoord worden. Pas wanneer zij zelf actief participeren hebben zij 
daadwerkelijk het gevoel dat er iets gedaan kan worden aan hun specifieke klachten, wensen en ideeën. 
  
Opvallend is verder dat beide Albert Heijn managers eenzelfde onderscheid maken tussen redenen om 
als ondernemer te investeren in de openbare ruimte. Zij stellen dat hier een tweeledigheid in zit. Ten 
eerste geven zij beide toe dat het eigen belang, als in meer klandizie en een hogere omzet, voorop staat. 
Maar beiden benadrukken daarnaast het belang van de maatschappelijke betrokkenheid voor de buurt. 
Het is de filosofie van de winkelketen Albert Heijn om maatschappelijk betrokken te zijn bij de buurt. 
Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het sponsoren van producten in natura bij straatfeesten, bij een 
project op een basisschool of sportvereniging. Maar dit blijkt volgens de manager van Albert Heijn 
Molukkenstraat ook uit het gegeven dat de Albert Heijn landelijk streeft naar actieve betrokkenheid van 
hun managers bij bijvoorbeeld een winkeliersvereniging.  
 
De manager van het StayOkay hostel is zich (net als de bovengenoemde ondernemers van de Albert 
Heijn) bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid als ondernemer en ziet tegelijkertijd het 
commerciële belang als uitgangspunt. Hij voegt overigens wel een opvallende reden toe om te 
participeren als ondernemer. Zo stelt hij dat het voor een ondernemer in de Indische Buurt van groter 
belang is om actief betrokken te zijn bij bijvoorbeeld de bereikbaarheid dan voor een ondernemer die 
gevestigd is aan het Vondelpark (waar ook een StayOkay hostel zit). Kortom, de locatie van het 
bedrijfspand kan voor de ondernemer ook een reden zijn in meer of mindere mate te investeren in de 
openbare ruimte. Daarnaast spreekt hij van belangen als naamsbekendheid, buurtbinding en begrip 
kweken bij de bewoners in de buurt. 
 
In tegenstelling tot redenen vóór ondernemersparticipatie, legt de manager van de Bristol de nadruk op 
redenen waarom ondernemers niet participeren. Zo geeft hij aan dat hij zelf niet actief participeert ten 
behoeve van een verbeterde openbare ruimte, omdat ‘Bristol Nederland’ hier volgens hem over gaat. 
Hij stelt dat hij wel invloed kan uitoefenen vanwege zijn persoonlijke overwegingen, maar dat hij dan 
nog altijd toestemming aan ‘Bristol Nederland’ moet vragen.  
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Afbeelding 6.5: Niet-westerse groenteboer in de 

Molukkenstraat, Indische Buurt. 

Bron: Derek de Jong, 2012. 

Dit blijkt overigens vaker beleid te zijn vanuit grote landelijke winkelketens in Nederland. Bovenstaande 
reden geeft aan waarom hij slechts in beperkte mate actief betrokken is met betrekking tot de openbare 
ruimte. Dit betekent overigens niet dat hij zich niet ergert of niets aan de verbetering van de openbare 
ruimte doet. Het betreft voornamelijk het uitblijven van samenwerkingsverbanden met andere 
ondernemers uit de straat. Zijn pand is gevestigd op de zuidelijke Molukkenstraat en hij stelt dat 
ondernemers elkaar daar niet zo heel veel 
gunnen. Dit typeert hij met de volgende 
anekdote: “Er zijn in deze straat veel Turkse en 
Marokkaanse winkeliers die eigenlijk een beetje in 
elkaars vaarwater lijken te zitten. Dit komt omdat 
zij veelal een broodzaak of een groentezaak 
bezitten. Het gaat zelfs zover dat groenteboer A 
ver onder de prijs van de appels gaat zitten van 
groenteboer B, eigenlijk alleen om die andere 
groenteboer te treiteren”. Al met al geeft dit 
voorbeeld aan dat de relaties tussen 
verschillende winkeliers in en rondom de 
Molukkenstraat niet optimaal zijn. Voordat 
er überhaupt gedacht wordt aan gezamenlijke 
participatie in de buurt, zullen dergelijke 
relaties eerst stabieler en verbeterd moeten 

worden volgens de manager van de Bristol.  
 
Een derde reden voor ondernemers om vooral niet te participeren, betreft het gegeven dat veel 
ondernemers in de Molukkenstraat hier al jarenlang gevestigd zijn en zij in de tussentijd een vaste 
klantenkring hebben opgebouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor enkele Turkse bakkers die zich dan ook 
voornamelijk op dezelfde doelgroep richten. Sterker nog, zowel volgens de manager van de Bristol als 
uit eigen ervaring tijdens dit onderzoek, spreken meerdere, van afkomst niet-westerse allochtone 
ondernemers, geen woord Nederlands. “Omdat zij rond kunnen komen van hun huidige klantenkring, zullen 
zij ook niet snel de behoefte voelen om Nederlands te leren en zich te richten op een andere doelgroep. Laat staan dat 
zij zich gaan bemoeien met de veiligheid of het groen in de buurt”, aldus de manager van de Bristol. De 
manager van de Albert Heijn Molukkenstraat haakt hier op in door te stellen dat het niet verkeerd zou 
zijn wanneer de gemeente zich richt op steeds meer nieuwe ondernemers met nieuw elan en frisse 
ideeën, waarvan de buurt kan profiteren. Zo verwacht zij bijvoorbeeld dat nieuwe ondernemers - 
waarvan zij er zelf een is - zich graag op een positieve manier willen laten zien aan de buurt.  
 
Aan de andere kant beseft zij ook dat er in de Indische Buurt juist vraag is naar een Turkse bakker en een 
speciale groenteboer. Het aanbod van dit soort winkels karakteriseert de bijzondere culturele mix van 
achtergronden van de bewoners en de ondernemers, waardoor de vraag en het aanbod redelijk goed op 
elkaar lijken afgestemd. Toch zou een meer divers aanbod van winkels volgens haar en volgens de 
manager van de CoffeeCompany de buurt goed doen. Ook de coördinator van Boot beaamt dit gegeven. 
Hij bevestigt dat de groenteboeren ‘in elkaars vaarwater zitten’, omdat de concurrentie te groot is. 
Daarom zou er op strategisch niveau (vanuit het convenant) gewerkt moeten worden aan een ander en 
meer divers aanbod van winkeliers. De corporaties haken hierop in door te stellen dat zij hier ook kennis 
van hebben genomen en daar middels beleid daadwerkelijk iets aan doen. Zo huren de meeste winkeliers 
het pand van de corporatie. De corporatie ziet er bij de komst van een nieuwe huurder nu op toe welke 
type winkelier (branche) zich in het pand vestigt. De manager van de Albert Heijn Javastraat noemt dit 
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Bron: Derek de Jong, 2012. 

Afbeelding 6.6: Leegstaand pand in de Indische 

Buurt. 

een ‘traject van de lange adem’, maar is tevreden met dit strategische beleid. Het geeft aan dat dit een 
voorbeeld is dat de Indische Buurt in beweging is. 
 
Een andere tamelijk onverwachte verklaring 
voor de aanwezigheid van dusdanig veel 
bakkertjes en groenteboertjes heeft de 
manager van de Albert Heijn Javastraat. Hij 
stelt dat sommige van deze zaakjes enigszins 
louche lijken te zijn. Zo is er volgens hem 
meer dan eens een zaak volledig leeggehaald in 
verband met witwaspraktijken. Uiteraard is dit 
geen regel, maar een uitzondering. Toch is het 
voor enkele ‘ondernemers’ een reden om 
vooral geen actieve betrokkenheid te tonen 
met betrekking tot de openbare ruimte.  
 
Een ander probleem ligt, volgens de manager 
van de Bristol, bij het gebrek aan 
verantwoordelijkheid van de verhuurder van 
het pand. Hier is voornamelijk sprake van bij 
particuliere verhuurders. Zij voelen zich 
veelal niet dusdanig maatschappelijk 
verantwoordelijk als een woningcorporatie. Zo geeft hij aan dat het pand waarin de Bristol zit, te maken 
heeft met houtrot en met verouderde kozijnen. Maar dit valt volgens hem niet onder zijn 
verantwoordelijkheid. Op die manier zou hij vooral de waarde van het pand omhoog krikken voor de 
verhuurder. Maar op het moment dat een pand leeg staat - dit was laatst het geval in het pand naast de 
Bristol - is de eigenaar opeens wel geïnteresseerd om het op te knappen. Dit heeft volgens hem te maken 
met het feit dat de verhuurder geen leegstand wil, omdat hij dan geen huur kan ontvangen. Bij de 
onderhandelingen met een nieuwe huurder (in dit geval de Lidl) is de verhuurder veel meer flexibel dan 
bij de zittende huurder. Het feit dat het pand van de Lidl aan de buitenkant een opknapbeurt heeft 
gekregen, bevestigt dit beeld volgens de manager van de Bristol, terwijl de Bristol (onder hetzelfde dak) 
nog altijd zwaar achterstallig onderhoud heeft.  
Al met al geeft de manager van de Bristol verschillende redenen om als ondernemer (van een keten) niet 
actief betrokken te zijn bij de verbetering van de openbare ruimte van de buurt.  
 
Volgens de managers van Diversiteitsland en Stichting Postzegelparken gaat het ondernemers vooral om 
meer openheid en inzichtelijkheid in hetgeen de gemeente en de corporaties samen ‘bekokstoven’. Pas 
op het moment dat ondernemers ook worden betrokken bij hun plannen, zullen de ondernemers meer 
interesse tonen in betrokkenheid. Zij benadrukken hierbij het democratisch karakter van planvorming en 
stellen voor dat er meer ‘open kaart’ gespeeld gaat worden door de momenteel bepalende partijen.  
 
Een voorwaarde voor participatie volgens de manager van het StayOkay hostel tot slot is, de al vaker 
genoemde, goede samenwerking met de gemeente. Pas als er sprake is van onderling vertrouwen en 
afhankelijkheid zal hij geïnteresseerd zijn daadwerkelijk het gemeenschappelijk belang boven het eigen 
belang te stellen. De woonservice medewerker van Eigen Haard haakt hier op in door toe te voegen dat 
de mate van ondernemersparticipatie reëel moet zijn. Zij is het wat dat betreft eens met de 
afdelingsmanager van het Stadsdeel, dat er duidelijke richtlijnen en scheiding van verantwoordelijkheden 
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geschetst zullen moeten worden, alvorens ondernemers participeren. Dit heeft mede te maken met het 
gegeven dat ook ondernemers, juist in deze tijden van economische malaise, een kritische afweging 
zullen maken waarin wel of waarin niet te participeren.  
 
Stadsdeel 
Vanuit het Stadsdeel is men positief gestemd ten opzichte van een toenemende mate van particuliere 
betrokkenheid bij de openbare ruimte. De afdelingsmanager van het Stadsdeel stelt wel enkele 
randvoorwaarden voor deze ondernemersparticipatie. Zo zullen er vanuit de overheid duidelijke 
grenzen en kaders gesteld moeten worden. Op die manier kan duidelijk worden gemaakt welke 
verantwoordelijkheden in de handen van de gemeente blijven.  
 
De gemeente heeft er ook een belang bij om ondernemersparticipatie te stimuleren, omdat dit op 
termijn geld kan opleveren. Hoe meer taken ondernemers (voor een deel) uit handen nemen van de 
gemeente, hoe minder tijd, man-uren en dus geld dit het Stadsdeel hoeft te kosten. Op korte termijn 
echter zou het juist meer energie, tijd en geld kunnen kosten omdat het momenteel nog ontbreekt aan 
een netwerk of een initiatief daartoe. Hier zou de gemeente zelf een cruciale rol in moeten spelen, vindt 
de ‘Business Society’ alsook het Stadsdeel zelf. Op korte termijn komt dit neer op investeren, op lange 
termijn kan de gemeente en het Urban Regime hiervan profiteren.  
 
Volgens de afdelingsmanager van de gemeente vormt de mogelijkheid uiteindelijk geld te verdienen aan 
de investering die de ondernemers doen, hun belangrijkste reden betrokken te zijn. En het probleem 
hierbij is volgens haar en de coördinator van Boot dat het niet gemakkelijk in kaart is te brengen welk 
aandeel van de klanten, of welk deel van de omzet te verklaren valt door de verbeterde openbare 
ruimte. Er zijn namelijk talloze andere redenen te bedenken die de aantrekkingskracht van de buurt 
vergroten, bijvoorbeeld de komst van andere goedlopende zaken zoals in het verleden is gebleken met 
komst van restaurant ‘De Wilde Zwijnen’. Omdat particuliere investeringen zich veelal pas op de lange 
termijn vertalen in bijvoorbeeld de omzet, haken volgens de afdelingsmanager van het Stadsdeel en de 
coördinator van Boot de meeste ondernemers af. Ondanks deze kritische noot, is de afdelingsmanager 
van het Stadsdeel positief gestemd wat betreft het stimuleren van de ondernemersparticipatie. Zij stelt 
echter dat het echt stap voor stap zal moeten gaan. De coördinator van Boot benadrukt hierbij nog eens 
het belang van het commercieel perspectief inzichtelijk te maken voor de ondernemers om te 
participeren in bepaalde zaken.  
 
De afdelingsmanager van het Stadsdeel geeft verder aan dat er nadrukkelijker gekeken zou moeten 
worden naar het onderscheid tussen verschillende branches. Ondernemers met een horecazaak hebben 
grotendeels andere prioriteiten dan de ondernemers uit de detailhandel. Zo zal de gemiddelde 
horecaondernemer naar verwachting nadruk leggen op het gevoel van veiligheid in het donker (onder 
andere goede straatverlichting) en heeft een horecaondernemer belang bij een groter terras. Dit geldt 
niet voor een (naastgelegen) kruidenier. Het is volgens de manager van de Albert Heijn Molukkenstraat 
dan ook geen verkeerd idee om binnen de buurt bepaalde clusters te maken. Enerzijds veel restaurantjes 
en cafés, terwijl er in een andere straat nadruk wordt gelegd op bijvoorbeeld detailhandel. Op die 
manier verwacht zij dat het voor ondernemers nog aantrekkelijker is samen te werken met betrekking 
tot de openbare ruimte, omdat zij veelal dezelfde belangen hebben. Op dit moment ontbreekt het veel 
ondernemers nog aan gemeenschappelijke doelen, en kijken zij nog vooral naar hun eigen belangen. 
“Ondernemers zouden over hun eigen schaduw heen moeten stappen”, aldus de manager van de Albert Heijn 
Molukkenstraat. 
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Tabel 6.2: Belangen vanuit 
woningcorporaties. 

Tabel 6.3: Voorwaarden vanuit 
ondernemers. 

Tabel 6.5: Voorwaarden vanuit Stadsdeel 
Amsterdam oost. 

Bron: Eigen onderzoek, 2012. 

Tabel 6.1: Voorwaarden vanuit 
woningcorporaties. 

Bron: Eigen onderzoek, 2012. 

Tabel 6.4: Belangen vanuit ondernemers. 
 

Tabel 6.6: Belangen vanuit Stadsdeel 
Amsterdam oost. 

Bron: Eigen onderzoek, 2012. 

Bron: Eigen onderzoek, 2012. Bron: Eigen onderzoek, 2012. Bron: Eigen onderzoek, 2012. 

Bron: Eigen onderzoek, 2012. 

Afsluitend kan gesteld worden dat er veel verscheidene voorwaarden en belangen genoemd zijn. 
Ondanks het onderscheid dat is gemaakt naar woningcorporaties, ondernemers en het Stadsdeel, is het 
niet overbodig de verschillende voorwaarden en belangen naar perspectief overzichtelijk in onderstaande 
drie tabellen weer te geven. 
  

 
 
 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Voorwaarden 

- Gemeente faciliteert 

- Investering terugverdienen 

- Bezit hebben in de buurt 

Belangen 

- Winst maken 

- Huur kunnen verhogen 

- Invloed uitoefenen op typen huurders 

Voorwaarden 

- Investering moet zichtbaar zijn in de openbare 
ruimte 

- Geen hogere huur als gevolg van participatie 
(verbeterde openbare ruimte) 

- Goede onderline relaties 

- De taal machtig zijn 

- Onderling vertrouwen & wederzijdse 
afhankelijkheid 

- Transparantie vanuit het Urban Regime 

- Locatie 

Belangen 

- Schoon, heel & veilig 

- Hogere omzet   

- Maatschappelijk belang 

- Buurtbinding 

- Naamsbekendheid 

- Gezamenlijk participeren levert voordelen op 

- Eigenaar versus huurderafhankelijk 

- Nieuwe winkeliers willen zich bewijzen 

- Meer klandizie 

- Branche afhankelijkheid 

Voorwaarden 

- Zelf grenzen en kaders stellen 

- Verhelderen van verantwoordelijkheden 

Belangen 

- Minder kosten 

- Democratischer beleid; meer draagvlak 
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6.3.2 Conclusie 
Onder welke voorwaarden zijn ondernemers bereid te participeren in een verbeterde openbare ruimte en wat zijn hun 
belangen om al dan niet te participeren? 
 
Allereerst is gebleken dat het te simplistisch is om slechts de voorwaarden en belangen van de 
ondernemers centraal te stellen. In het kader van dit onderzoek vormen deze voorwaarden en belangen 
wel nadrukkelijk het uitgangspunt, maar tegelijkertijd is gebleken dat deze niet geheel onafhankelijk 
staan van de invloeden van andere actoren in het stedelijke gebied.  
De belangrijkste voorwaarde, die breedgedragen wordt, is er op gericht dat het Stadsdeel ‘Public 
Society’ het voortouw neemt in het proces ondernemersparticipatie te bevorderen. Zowel het Stadsdeel 
zelf, als de ondernemers en de woningcorporaties achten de overheid in eerste instantie als belangrijkste 
procesmanager die ook middelen en kennis heeft om het proces van ondernemersparticipatie te kunnen 
faciliteren.  
Ook wat betreft belangen is er één die bij alle drie de typen actoren terugkomt. Dit gaat om de 
verwachting dat alle partijen financieel zouden kunnen profiteren van meer betrokkenheid van de 
‘Business Society’.  
 
In de bovenstaande tabellen kan ingezien worden wat verder zoal de voorwaarden en belangen zijn van 
de partijen, en dus ook van de ondernemers. Hierbij is het vooral van belang toe te voegen dat deze 
uitkomsten voornamelijk gebaseerd zijn op input van ondernemers die werkzaam zijn namens een keten. 
Deze ondernemers staan veelal onder contract bij de desbetreffende keten, en hebben daardoor naar 
verwachting minder direct belang bij het verbeteren van de openbare ruimte dan een lokale zelfstandige 
ondernemer. Die laatste categorie moet namelijk wel volledig ‘de eigen boontjes doppen’. Dit wil 
echter niet zeggen dat de ‘keten-ondernemers’ de belangen niet inzien te participeren, zoals is gebleken 
uit tabel 6.4.  
In vergelijking met de voordelen van een Bedrijven Investeringszone uit hoofdstuk 4 kan gesteld worden 
dat de belangen die in hoofdstuk 6 zijn genoemd, in grote mate met elkaar overeenkomen. Slechts 
enkele specifieke BIZ kenmerken, zoals ‘het voorkomen van free-rider gedrag’ en ‘geoormerkte 
investeringen’ kwamen in deze paragraaf niet naar voren. Dit valt te verklaren door het gegeven dat de 
ondernemers in de Indische Buurt niet bekend zijn met dit instrument.  
 
Kortom, pas op het moment dat er een goede relatie (transparantie, persoonlijk, onderling vertrouwen 
& wederzijdse afhankelijkheid) met het Stadsdeel is en als de ondernemers actief bij het proces 
betrokken worden, lijken ondernemers ook zelf zakelijke- en mogelijk zelfs maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen. Het is een kwestie van geven en nemen, waarbij de ondernemers verwachten 
dat het Stadsdeel een voorzet geeft, alvorens ondernemers kans zien om deze in te koppen.  
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Afbeelding 6.7: Postzegelpark in de Indische Buurt 
(Niasstraat/Soembawastraat), Amsterdam. 

Bron: Stichting Postzegelparken, 2011. 

6.4 Mate en manieren van Ondernemersparticipatie  
Inleiding 
In deze subparagraaf wordt ingegaan op de mate van ondernemersparticipatie in de Indische Buurt in 
Amsterdam. Verder komen verschillende manieren van ondernemersparticipatie aan bod, zoals 
gecategoriseerd in hoofdstuk 4. Hierbij wordt wederom een onderscheid gemaakt tussen 
woningcorporaties, ondernemers en het Stadsdeel. 
 
Woningcorporaties 
De woonservice medewerker van woningcorporatie Eigen Haard geeft aan dat er bij de ondernemers in 
de buurt een zeer beperkt bewustzijn is van de invloed die zij zouden kunnen hebben op de openbare 
ruimte. Dit is volgens haar een gemiste kans, omdat hun stem op deze manier niet gehoord wordt. 
Daardoor bepaalt in grote mate de huidige samenwerking tussen het Stadsdeel en de corporaties, via het 
convenant, de middellange- en lange termijnvisie van het ruimtelijk beleid. Zij zou het op prijs stellen 
wanneer de visie van ondernemers ook deel uitmaakt van het convenant. Hiermee gaat ze in feite in op 
de kritiek die eerder is geuit in dit onderzoek, dat het Urban Regime momenteel niet als democratisch 
wordt gezien.  
 
Uiteraard vindt overleg plaats op 
strategisch en beleidsmatig 
niveau, en kan dat proces 
verstoord worden en nog 
bureaucratischer worden 
wanneer daar nog meer partijen 
bij betrokken zijn. Toch pleit zij 
voor meer particuliere invloed. 
Dit hoeft volgens de manager van 
de Albert Heijn Javastraat, die 
haar aanvult, niet meteen te 
betekenen dat elke ondernemer 
deel kan nemen aan de 
vergaderingen; er kan ook vanuit 
de ondernemers een vereniging-, 
een raad of een klankbordgroep 
worden opgericht die namens de 

betrokken ondernemers het 
woord kan voeren.  
Terugkomend op de literatuur 
(Urban Regime) blijkt al met al dat er sprake is van een intensief netwerk tussen gemeente en 
corporaties. Maar de beperking zit in het gegeven dat overige particuliere partijen zoals investeerders en 
ondernemers (nog) niet actief in het netwerk zitten.  
Vanuit haar eigen perspectief als woonservice medewerker van Eigen Haard wordt duidelijk dat de 
woningcorporaties de grootste particuliere investeerders zijn ten behoeve van een verbeterde openbare 
ruimte. In tegenstelling tot de lokale ondernemers, ligt het participatieniveau van de corporaties op een 
tamelijk hoog niveau. De afdelingsmanager van het Stadsdeel bevestigt dit beeld. Toch is er ook bij de 
woningcorporaties sprake van een terugtrekkende tendens met betrekking tot deze participatie. Dit 
heeft vooral te maken met de eerder geschetste context. Er is ook bij de woningcorporaties minder geld 
te verdelen. Dit is direct terug te zien aan de leefbaarheidspotjes van de woningcorporaties. 
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Dit blijkt uit het gegeven dat de drie betrokken corporaties zich voor de crisis richtten op de verbetering 
van de Indische Buurt in zijn totaliteit, terwijl zij nu veel meer kijken naar de openbare ruimte rondom 
hun eigen bezit. Zo heeft woningcorporatie de Alliantie vooral bezit in de noordelijke kwadranten, 
terwijl Eigen Haard voornamelijk bezit heeft in de zuidelijke kwadranten. Dit betekent dat de Alliantie 
tot op heden meer heeft bijgedragen aan de verbetering van de openbare ruimte dan Eigen Haard, omdat 
volgens de fasering vanuit het convenant hier de eerste slag gemaakt moest worden in de Indische Buurt. 
Op het moment dat de herontwikkelingen ook in de zuidelijke kwadranten vorm krijgen, zal Eigen 
Haard op haar beurt weer meer investeren dan de Alliantie. 
Via overleg proberen de corporaties op die manier evenredig te investeren in de openbare ruimte, maar 
zullen zij niet voor elke locatie hetzelfde bijdragen. In de praktijk blijkt dit volgens de beleidssecretaris 
van Stichting Postzegelparken tevens uit de bijdragen die zij leveren aan de postzegelparken. Als een 
dergelijk parkje wordt aangelegd rondom bezit van voornamelijk de Alliantie, zal deze woningcorporatie 
relatief het meeste bijdragen ten opzichte van de andere corporaties. Dit geldt ook vice versa. 
 
Voorbeelden 
Zoals duidelijk is geworden, dragen de woningcorporaties in de Indische Buurt financieel bij aan de 
totstandkoming van postzegelparken. Woningcorporaties de Alliantie en Eigen Haard investeren ook op 
andere manieren ten behoeve van de verbetering van de openbare ruimte. Naast de drie manieren van 
participatie uit hoofdstuk 4 (financieel versus niet-financieel, fysiek versus niet-fysiek en zelfstandig 
versus gemeenschappelijk) blijkt er in de praktijk nog een vierde typering van participatie te zijn. Het 
betreft het onderscheid tussen directe- en indirecte participatie in de openbare ruimte. Zo is het 
voorbeeld van de postzegelparken een directe (maar tegelijkertijd ook financiële, fysieke en 
gemeenschappelijke) bijdrage aan de openbare ruimte. Een indirecte manier is bijvoorbeeld de 
maatregel dat corporaties voor een, naar eigen zeggen, zeer schappelijke prijs bedrijfspandjes verhuren 
aan startende ondernemers. In een dergelijk pand zijn over het algemeen meerdere ruimtes, die aan 
verschillende ondernemers worden verhuurd. Op die manier proberen de corporaties ten eerste te 
investeren in de economie van de eigen buurt, ten tweede eisen de corporaties hier ook iets voor terug 
voor de buurt. Zo zijn er verschillende kunstenaars die gebruik maken van deze maatregel. Via een 
onderling contract kan hard gemaakt worden dat deze ondernemers ook iets terug doen voor de buurt. 
Als tegenprestatie maakt een kunstenaar bijvoorbeeld een kunstwerk die een plek zal krijgen in de 
openbare ruimte van de Indische buurt. Enerzijds wordt de buurt leefbaarder door de aanwezigheid van 
nieuwe ondernemers die weer nieuwe klanten aantrekken, anderzijds kan het de aantrekkelijkheid van 
de Indische Buurt ten goede komen door middel van onder meer bovenstaand voorbeeld.  
 
Andere voorbeelden van voornamelijk zelfstandige en fysieke betrokkenheid van de corporaties liggen 
veelal op het raakvlak van het eigen bezit en de openbare ruimte. Zo probeert Eigen Haard goed naar 
klachten van hun bewoners te luisteren. Zo hebben enkele complexen ‘dode en donkere hoeken’ 
doordat er een muurtje langs het troittair staat. Hierover wordt geklaagd dat er condooms of wietzakjes 
worden teruggevonden. Om te voorkomen dat hier nog langer ongewenst gedrag plaatsvint in de 
openbare ruimte, kan de corporatie het muurtje weghalen of verplaatsen zodat het een meer 
transparante plek wordt.  
 
Kortom, ondanks of misschien dankzij het gegeven dat er minder subsidie is, investeren 
woningcorporaties in de verbetering van de openbare ruimte. Het is een van de primaire 
verantwoordelijkheden van corporaties maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Daarnaast kan het 
vastgoed een hogere marktwaarde krijgen op het moment dat de buurt hoger wordt gewaardeerd en 
betere cijfers krijgt. Verder blijkt uit de interviews dat de woningcorporaties open staan voor meer 
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betrokkenheid van lokale ondernemers bij het Urban Regime. De actieve betrokkenheid van corporaties 
zelf blijkt vooral uit het gegeven dat de corporaties een belangrijk deel uitmaken van het Urban Regime 
in de Indische Buurt. Er is tot slot geen specifiek onderscheid te maken naar manieren van investeren in 
de openbare ruimte. De nadruk bij corporaties lijkt echter te liggen op financiële en fysieke 
investeringen in plaats van niet-financiële en niet-fysieke investeringen. Verder participeren de 
corporaties zowel zelfstandig als gemeenschappelijk, en tonen zij zowel directe als indirecte 
betrokkenheid gericht op de openbare ruimte.  
 
Ondernemers 
Voor wat betreft de participatie van de lokale ondernemers speelt ten eerste de komst van 
toonaangevende ondernemers in de Indische Buurt een belangrijke rol. Alleen hun aanwezigheid in de 
Indische Buurt geeft de buurt al een enorme boost. Er komen door de komst van dergelijke zaken meer 
consumenten naar de Indische Buurt, ook van buitenaf. Ten tweede zorgt de komst van dergelijke zaken 
ervoor dat andere bepalende ondernemers ook eerder de stap durven te wagen en gaan ondernemen in 
de Indische Buurt, aldus de coördinator van Boot, de manager van Coffeecompany en de 
gebiedscoördinator van de Alliantie. Zaken waarop zij doelen zijn zoal de horecagelegenheden ‘Wilde 
Zwijnen’, ‘CoffeeCompany’en ’’t Badhuis’, maar ook ‘Studio K’ en ‘StayOkay’ zijn hierin ondernemers 
die de vernieuwingsslag van de Indische Buurt vertegenwoordigen. Ondanks haar tevredenheid met de 
komst van deze zaken, benadrukt de gebiedscoördinator van de Alliantie het belang van het aantrekken 
van meer vergelijkbare ondernemers. 
Bovenstaande zegt echter nog niets over het participatieniveau van deze ondernemers in de openbare 
ruimte. Daarom zal er aan de hand van voorbeelden een indruk worden gegeven van de mate en 
manieren van ondernemersparticipatie in de Indische Buurt. 
 
Voorbeelden 
Zo is er een project gestart in de Indische Buurt genaamd ‘de Makkie’. Dit is fictief geld dat bewoners 
kunnen verdienen door klusjes voor elkaar te doen. Wanneer een oudere dame last heeft van haar heup, 
maar zij toch haar voortuintje en stoep schoon geveegd zou willen zien, kan een buurjongen dit voor 
haar doen tegen een vergoeding van een aantal ‘Makkies’. Deze Makkies kunnen vervolgens ingewisseld 
worden bij bijvoorbeeld Studio K (theater/bioscoop), zodat deze jongen na een aantal klusjes in- en 
voor de buurt gratis een film kan zien. Dit is een sociaal en fysiek project waarbij steeds meer 
ondernemers zich aansluiten, en dat steeds meer bekendheid binnen de buurt genereert. Het is een goed 
voorbeeld waarbij verschillende ondernemers vanuit de hele buurt elkaar leren kennen, terwijl zij door 
deelname aan dit project tegelijkertijd indirect inzetten voor de verbetering van de buurt. Kanttekening 
hierbij is, dat dit project niet speciaal op de openbare ruimte is gericht. Maar het gegeven dat 
verschillende partijen met elkaar in contact komen en een netwerk vormen kan al van grote waarde zijn 
in deze context.  
 
Ook het ‘Samen Indische Buurt Festival’ en ‘Food-night’ zijn evenementen in de openbare ruimte 
waarbij ondernemers betrokken zijn. Zo gaat het volgens de coördinator van Boot in het laatste geval 
voornamelijk om verschillende horecagelegenheden die elkaar en de buurt hun specialiteiten tonen. Op 
die manier wordt de buurt gerepresenteerd doordat er Koreaanse, Marokkaanse en ook Nederlandse 
etenstentjes zijn. Maar net als bij ‘de Makkie’ is het nog belangrijker dat de verschillende ondernemers 
door middel van dit soort evenementen met elkaar in contact komen en verbindingen aangaan. Hiervan 
is volgens de coördinator van Boot nog maar in beperkte mate sprake. Daarom zouden dergelijke 
projecten ook gestimuleerd moeten worden door het Urban Regime.  
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Bron: Eigen onderzoek, 2012. 

Figuur 6.8: Huidige mate van Urban Governance (gericht op de openbare ruimte) in de Indische 
Buurt. 
 

De gebiedscoördinator van de Alliantie voegt overigens toe dat veel van dit soort evenementen en 
participatie in het algemeen, in of rondom de Javastraat plaatsvinden. Zij maakt hierbij een ruw 
onderscheid tussen de noordelijke en de zuidelijke kwadranten. “In de zuidelijke kwadranten is het voor de 
ondernemers nog veel meer een kwestie van overleven. Pas op het moment dat de gemeente en de corporaties deze delen 
van de Indische Buurt aan gaan pakken, verwacht ik dat de ondernemers ook weer verder zullen denken”. De 
manager van de Bristol, die met zijn zaak gevestigd is aan de zuidkant van de buurt, bevestigt dit beeld. 
Hij stelt dat er van enige vorm van samenwerking geen sprake is, en dat zelfs ook de behoefte daartoe 
nog ver weg lijkt. Ondanks het gegeven dat de ondernemersparticipatie in de Indische Buurt in het 
geheel voor verbetering vatbaar is, valt er toch een onderscheid te maken tussen verschillende 
kwadranten. Hieruit zou voorzichtig geconcludeerd kunnen worden, dat de mate van 
ondernemersparticipatie enigszins hand in hand lijkt te gaan met de fasering van het doorgevoerde 
beleid. Dit zou er op kunnen duiden dat de ondernemers zich (nog) niet onafhankelijk kunnen 
organiseren of daarnaar handelen.  
 
Naast de aanwezigheid van de winkeliersvereniging in de Javastraat, en ondanks participatieprojecten als 
de ‘Makkie’, ‘Food-night’ en het ‘Samen Indische Buurtfestival’ liggen er volgens de gebiedscoördinator 
van de Alliantie nog veel kansen het participatieniveau van de ondernemers te verbeteren. Zo geeft zij, 
net als de managers van de maatschappelijke instellingen eerder stelden, aan dat er een platform geboden 
zou moeten worden waar ondernemers met elkaar in contact kunnen komen. Zij ziet hiervoor het 
buurthuis ‘De Meevaart’ als een geschikte locatie. De beleidssecretaris van Stichting Postzegelparken 
voegt toe dat ondernemers elkaar positief zouden kunnen beïnvloeden wat participatie betreft. Dat 
ondernemers participeren (te beginnen bij de eigen stoep schoon te vegen), zou norm moeten zijn in 
plaats van uitzondering. Op die manier zou er een sneeuwbaleffect plaats kunnen vinden, waarbij 
ondernemers niet voor elkaar onder willen doen.  
Een andere manier van ‘netwerken’ benoemt de gebiedscoördinator van de Alliantie. Zij ziet graag een  
digitaal platform komen. Hierbij kan gedacht worden aan een goede website, waar ondernemers 
onderling (bijvoorbeeld via inlogcodes) kunnen discussiëren en ideeën kunnen opperen. Daarnaast stelt 
zij voor dat er meer passend beleid wordt gemaakt aan de hand van wat er leeft bij de ondernemers, in 
plaats vanuit de zogenaamde ivoren toren te handelen.  
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Afbeelding 6.9: Buurtbarbecue 
Indische Buurt, Amsterdam. 

Bron: Stichting Postzegelparken, 2011. 

Bovenstaand figuur 6.8 geeft de huidige situatie weer van de ‘Urban Governance’ in de Indische Buurt. 
Uit dit figuur blijkt ten eerste wederom het sterke ‘Urban Regime’ tussen Stadsdeel Oost en de 
woningcorporaties. Zij staan als enigen in het geheel binnen de ‘beleidscirkel’. Daarnaast blijkt uit het 
gegeven dat zowel de maatschappelijke instellingen als de ondernemers deels buiten de cirkel geplaatst 
zijn, dat de samenwerking tussen verschillende partijen nog voor verbetering vatbaar lijkt te zijn. Uit de 
positie van de maatschappelijke instellingen blijkt echter dat zij meer samenwerken met het Urban 
Regime dan de ondernemers dat doen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er (nog) geen 
sprake is van structurele en duurzame ondernemersparticipatie.  
 

Een ander voorbeeld dat weergeeft dat er momenteel in 
beperkte mate sprake is van ondernemersparticipatie zijn 
de ‘Oasis-games’. Een aantal weekenden lang worden 

door en voor de buurt activiteiten georganiseerd in de 
openbare ruimte. Voor wat betreft de Indische Buurt zijn 
er onder meer geveltuintjes ontworpen in samenwerking 
met de buurtbewoners. Verder zijn kinderen betrokken 
geweest bij schilderingen op de gevel van een leegstaand 
supermarktje. Dergelijke acitiviteiten vinden volgens de 
coördinator van Boot plaats via diverse buurtcommunities 
zoals de ‘Makassarpleincommunity’. Er is veel inzet vanuit 
de buurtbewoners en maatschappelijke instellingen, 
scholen of de bibliotheek, aldus de manager Educatie van 
Diversiteitsland. Het ontbreekt echter in grote mate aan 
participatie vanuit het bedrijfsleven, en dan met name bij 

de lokale winkeliers. Dit is precies het probleem wat al geschetst werd in de aanleiding van dit 
onderzoek. Dergelijke praktijkvoorbeelden uit de Indische Buurt bevestigen het verschil tussen de mate 
van burgerparticipatie en de mate van ondernemersparticipatie. Doordat er geen onderzoek is gedaan 
naar de beweegredenen of belangen van de bewoners om al dan niet mee te doen, kan er geen 
vergelijking worden gemaakt tussen burger- en ondernemersparticipatie. Maar dat er meer projecten 
zijn geopperd vanuit de bewoners en maatschappelijke instellingen dan vanuit ondernemers om de buurt 
te verbeteren, kunnen de managers van de maatschappelijke instellingen wel bevestigen.  
Voor een deel heeft dit te maken met het eerder genoemde beperkte bewustzijn bij ondernemers. Voor 
een deel ontbreekt het aan beleidsnetwerken met betrokkenheid van de ‘Business Society’. Daarnaast 
geven verschillende ondernemers aan, dat veel ondernemers er geen geld (financiële participatie) of tijd 
(niet-financiële participatie) voor over hebben. En voordat er überhaupt sprake kan zijn van bijvoorbeeld 
fysieke, directe of gemeenschappelijke participatie, moet een ondernemer er wel geld of tijd voor over 
hebben. Om deze negatieve cyclus te doorbreken, is het volgens de coördinator van Boot van belang het 
commerciële bewustzijn te duiden. Dit kan aan de hand van extern onderzoek, maar ook door 
referentieprojecten als voorbeeld te stellen.  
 
Terugkomend op de bewonersparticipatie, is het bestaan van verschillende bewonerscommunities hier 
van grote invloed op. Het zou volgens de managers van de maatschappelijke instellingen geen 
overbodige luxe zijn, wanneer ook ondernemers zich op een vergelijkbare manier gaan verenigen. De 
kern is volgens hen het zoeken en vinden van verbindingen en het aangaan van samenwerkingen. 
Weer een andere reden van de beperkte mate van ondernemersparticipatie ten behoeve van een 
verbeterde openbare ruimte ligt volgens de woonservice medewerker van Eigen Haard in het gegeven, 
dat de toename van leefbaarheid of de aantrekkelijkheid van de buurt lastig te meten is. De manager van 
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de CoffeeCompany bevestigt dit. Hij zegt graag te willen participeren op welke manier dan ook, maar 
hij zou dat wel graag concreet terug willen zien in de openbare ruimte. En dat is mogelijk precies een 
van de angels van het participatiegedrag van ondernemers. Aanpassingen in de openbare ruimte zijn ten 
eerste ontzettend kostbaar, ten tweede gaat er doorgaans een langdurig proces aan vooraf alvorens er 
vergunningen zijn om überhaupt iets aan te mogen passen in de openbare ruimte.  
 
Nog een ander probleem welke de coördinator van Boot aan de kaak stelt, en dat wordt bevestigd door 
de ondernemers zelf, is dat de ondernemers nog (te) vaak met hun vinger wijzen richting het Stadsdeel 
en de corporaties. Volgens hem zouden ondernemers zelf meer verantwoordelijkheid en initiatief 
kunnen nemen richting het Urban Regime. De ondernemers zouden zelf het dialoog aan kunnen gaan. 
Het gaat hierbij om een verandering van denken. De coördinator van Boot noemt het een 
cultuuromslag. Dit geldt volgens hem ook voor de bewoners, waar eveneens nog voldoende kansen te 
behalen zijn, maar in deze context geldt het voornamelijk voor de lokale ondernemers.  
 
Figuur 6.10 brengt de huidige verhoudingen tussen de verschillende type actoren schematisch in beeld. 
Hierbij valt op dat het Stadsdeel en de woningcorporaties samen een sterk blok (Urban Regime) vormen 
die het meest in de openbare ruimte participeren. Daarnaast valt op dat de maatschappelijke instellingen 
en de lokale ondernemers hier niet direct deel van uit maken. Ook valt door de verticale positionering 
van de verschillende partijen op dat de lokale ondernemers momenteel gemiddeld het minst participeren 
ten behoeve van de verbetering van de openbare ruimte. Tot slot blijkt aan de gestippelde lijnen dat er 
nog ruimte voor verbetering vatbaar is in de relatie tussen de verschillende partijen. Slechts de relatie 
tussen het Urban Regime en de genoemde maatschappelijke instellingen lijkt stabiel en duurzaam te zijn.  
Al met al blijkt de afhankelijkheid van de ondernemers ten opzichte van het Urban Regime erg groot, 
terwijl hier veel meer een balans in gevonden zou kunnen worden. Op het moment dat dat gebeurt, kan 
de openbare ruimte hiervan profiteren. 
 
Figuur 6. 10: Huidige situatie van mate van participatie in de openbare ruimte in de Indische Buurt. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 

 

 

 

 
Bron: Eigen onderzoek, 212. 
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Al met al moet het van twee kanten komen. Het is een proces van geven en nemen, aldus de 
gebiedscoördinator van de Alliantie. Pas dan kan er een coalitie komen waarin zowel de overheid als de 
lokale ondernemers gezamenlijk(e) belangen probeert na te jagen, misschien wel via een lokaal stedelijk 
Urban Regime. Veel voorbeelden die ondernemers noemen wat betreft participatie betreffen eenmalige 
of zelfstandige acties (zoals het sponsoren van een een barbecue aan het eind van de oasis-games), maar 
waar het uiteindelijk echt om draait is een duurzame en stabiele coalitie van zowel private als publieke 
actoren met een gemeenschappelijk doel voor ogen, namelijk het verbeteren van de openbare ruimte. 
 
Stadsdeel 
Volgens de afdelingsmanager van het Stadsdeel ontbreekt het aan beleid dat is gericht op het activeren en 
stimuleren van de ondernemersparticipatie. Verder geeft zij aan dat de gemeente wel degelijk kansen 
ziet in ondernemersparticipatie en dat zij er ook voorstander van is om onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden dit proces te faciliteren. Dit gegeven geeft de maatschappelijke relevantie van dit 
onderzoek eens te meer aan.  
 
Zo geeft zij als voorbeeld aan dat ondernemers zelf een (extra) schoonmaakbeleid zouden moeten 
kunnen regelen met betrekking tot de openbare ruimte. Vragen die zij zichzelf momenteel hardop stelt 
luiden: Hoe kan de ondernemersparticipatie gefaciliteerd worden? Hoe kunnen ondernemers 
gestimuleerd worden (welke handvatten, instrumenten kan de gemeente inzetten)? En hoe kan dit 
financieel voordeel opleveren voor het Stadsdeel?  
Al met al wordt hierover ook bij de gemeente nagedacht, maar de slag naar de praktijk lijkt voorlopig 
nog niet te zijn gemaakt. Daarvoor is het ook belangrijk als Stadsdeel een ‘oor te luister leggen’ in de 
praktijk, in dit geval de Indische Buurt.  
 
In de praktijk betekent dit onder meer in gesprek te komen met ondernemers en er achter te komen wat 
hun wensen, eisen en hun belangen zijn. Vanuit dat standpunt wordt er enerzijds gewerkt aan een 
verbeterde en constructieve samenwerking tussen verschillende partijen, anderzijds kan er 
breedgedragen beleid worden gemaakt, dat zich richt op een verbetering van de openbare ruimte. Dit 
zou vervolgens kunnen leiden tot onder meer één sterkere of meer verschillende 
winkeliersvereniging(en). De afdelingsmanager van het Stadsdeel ziet het als de verantwoordelijkheid 
van de gemeente om dit proces, in ieder geval in eerste instantie, aan te sturen.  
 
Onderstaand figuur 6.11 geeft simplistisch weer hoe de verhoudingen van de betrokken stedelijke 
actoren in dit onderzoek, die in figuren 6.8 en 6.10 nog ‘scheef’ waren, beter in balans zouden kunnen 
zijn.  
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Figuur 6.11: De gewenste ‘Urban Governance’ situatie (gericht op de openbare ruimte) in de 
Indische Buurt. 
 

Bron: Eigen onderzoek, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conclusie 
In welke mate is er sprake van participatie van de ondernemers uit de buurt ten behoeve van een verbeterde openbare 
ruimte en waar heeft dat mee te maken? 
 
In deze paragraaf is gebleken dat de lokale ondernemers in de Indische Buurt slechts in zeer beperkte 
mate betrokken zijn bij de verbetering van de openbare ruimte. Er zijn enkele voorbeelden genoemd van 
ondernemersparticipatie, echter dit blijkt eerder uitzondering dan regel te zijn. Het zijn veelal 
eenmalige (jaarlijkse) evenementen waarbij ondernemers betrokken zijn in de openbare ruimte (niet in 
de structurele verbetering ervan). Daarnaast lijkt de meeste betrokkenheid te bestaan uit zelfstandige 
participatie. Om duurzame aanpassingen in de openbare ruimte te kunnen bewerkstelligen lijkt 
gemeenschappelijke participatie geschikter te zijn, omdat er dan onder meer gedeelde belangen zijn, 
meer kennis is, meer financiële mogelijkheden zijn en omdat de ondernemers samen sterker staan 
richting het bestaande Urban Regime (woningcorporaties en Stadsdeel Amsterdam oost). 
 
Om deze stap te kunnen maken zijn een aantal punten naar voren gekomen die voorwaardescheppend 
(zie ook paragraaf 6.3.1) lijken te zijn. Zo is het van belang het (commerciële) bewustzijn van de 
betrokkenheid van ondernemers te benadrukken. Verder dient er een intensievere en meer structurele 
samenwerking te zijn tussen ondernemers en het Urban Regime (woningcorporaties en het Stadsdeel). 
Ook tussen de ondernemers onderling kan de communicatie verbeterd worden. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan een fysiek en digitaal platform, waarbij ondernemers elkaar kunnen 
ontmoeten en kunnen discussiëren. Vanuit daar zouden ondernemers ook meer breedgedragen initiatief 
kunnen nemen en het Stadsdeel actief benaderen. In dat kader zou er ook meer sprake van bottom-up in 
plaats van top-down beleid gevoerd kunnen worden. Hierbij gaat de overheid (het Stadsdeel) de Indische 
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Buurt in en luistert meer naar wat er daadwerkelijk in de parktijk leeft, in plaats van beleid te maken op 
basis van wat ambtenaren denken dat er leeft. 
 
Vanuit het Stadsdeel is de inzet van een winkelstraatmanager een eerste instrument om dit proces te 
bevorderen en drempels weg te nemen. Er zullen echter meer vergelijkbare instrumenten ingezet 
moeten worden om de ondernemersparticipatie op gang te krijgen. Hier moet nader onderzoek naar 
gedaan worden.  
Derelijke maatregelen zullen voornamelijk van belang zijn op korte- en middellange termijn om de 
mobilisatiemacht bij de ondernemers te stimuleren. Als er eenmaal sprake zou zijn van een duurzame en 
constructieve samenwerking en de ondernemersparticipatie naar een hoger niveau is gebracht, is het de 
bedoeling de verantwoordelijkheden voor de betrokkenheid op de lange termijn meer bij de ‘Business 
Society’ zelf te leggen. Mits hiervoor duidelijke kaders zijn gesteld en afspraken zijn gemaakt.  
 
Kortom, momenteel kan de gemiddelde ondernemersparticipatie in de Indische Buurt als onvoldoende 
worden beschouwd. Het voordeel hiervan is dat er veel verbeterpunten te halen zijn, maar hierin zal 
vanuit zowel de ‘Public’ als vanuit de ‘Business Society’ geïnvesteerd moeten worden. Dit lijkt lastig in 
de huidige economische situatie, maar juist nu lijkt het van belang deze buurt in transitie zelf meer 
verantwoordelijkheden te geven, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan een aantrekkelijkere en 
en meer leefbare buurt. Het is een kwestie van geven en nemen voor alle partijen.  
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Hoofdstuk 7 

Slot 
Inleiding 
Hoofdstuk 7 vormt het slot van dit onderzoek. Met behulp van de eerder behandelde deelvragen zal een 
antwoord worden gegeven op de centraleve vraag in de conclusie. Vanuit deze conclusie volgen in de 
volgende paragraaf verscheidene aanbevelingen voor de betrokken actoren om de 
ondernemersparticipatie te kunnen verbeteren. Tot slot volgt de reflectie, waarin verschillende 
kritiekpunten op dit onderzoek naar voren komen. 
 

7.1 Conclusie 
In dit onderzoek stond deze vraag centraal: In hoeverre participeren ondernemers in de Indische Buurt 
(Amsterdam) ter verbetering van de openbare ruimte van de buurt, waar heeft dat mee te maken en wat zijn daarbij 
hun belangen? 
 
Vanuit de aanleiding is gebleken dat er nog maar weinig bekend is over ondernemersparticipatie, terwijl 
hier juist wel behoefte aan is vanuit de overheid. In de literatuur werd dit beeld grotendeels bevestigd, 
doordat er in vergelijking met ‘burgerparticipatie’ relatief weinig theoretische basis is wat betreft 
ondernemersparticipatie. Dit is opvallend daar ondernemers zakelijke belangen hebben bij 
betrokkenheid ten behoeve van de openbare ruimte, zo is wel gebleken uit de theorie.  
 
Uit het onderzoek in de Indische Buurt blijkt dat het participatieniveau van de ondernemers, zowel in de 
ogen van de ondernemers zelf als de overige stedelijke actoren, ondermaats te zijn.  
Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat er verschillende verklaringen mogelijk zijn die hier gezamenlijk 
aan ten grondslag liggen. 
Zo is ten eerste gebleken dat het in de Indische Buurt ontbreekt aan een duurzaam netwerk tussen 
verschillende publieke en private partijen. Dit lijkt wel een basisvoorwaarde te zijn om samen te kunnen 
werken aan een bepaald gedeeld belang, zoals de openbare ruimte. Vanuit daar is het belangrijk dat er 
onderling vertrouwen is, dat men niet slechts naar de eigen belangen kijkt en dat men beseft dat men 
afhankelijk is van elkaar. 
Momenteel is er overigens wel sprake van een sterk beleidsnetwerk (Urban Regime) tussen Stadsdeel 
Amsterdam oost en de betrokken woningcorporaties de Alliantie, Eigen Haard en Ymere. Onder de 
noemer ‘Samen Indische Buurt’ pakken zij de Indische Buurt al een decennium grondig en gefaseerd aan. 
Ondanks het gegeven dat zij aangeven het belang in te zien dat particulieren als ondernemers betrokken 
zouden kunnen worden bij dit stedelijke netwerk, lijkt het stedelijke netwerk (nog) niet dusdanig 
flexibel en open te zijn waardoor het aan langdurige participatie van die laatste groep ontbreekt. Er zijn 
twee belangrijke redenen aan te wijzen vanuit het Urban Regime (Stadsdeel oost en de 
woningcorporaties) om de ondernemersparticipatie te bevorderen. Er ontstaat enerzijds meer draagvlak 
voor het te voeren ruimtelijke beleid vanuit de buurt, anderzijds kan het deze partijen geld en tijd 
opleveren, omdat de ondernemers onder bepaalde voorwaarden en binnen duidelijke kaders bepaalde 
taken over kunnen nemen en naar eigen inzicht kunnen invullen.  
Het huidige Urban Regime lijkt te beseffen dat er meer sprake zou moeten zijn van governance in plaats 
van government, maar beseft tegelijkertijd dat men nog in een overgangsfase zit alvorens men deze 
‘cultuuromslag’ of denkwijze in de praktijk uitdraagt en implementeert via instrumenten en beleid. 
 
De verwachting is daarnaast dat de waardering van de openbare ruimte hierbij een significante rol speelt. 
Dit blijkt in de Indische Buurt slechts ten dele zo te zijn. Ondanks het gegeven dat de ondernemers 
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inzien dat er een kwaliteitsslag gemaakt kan worden in de openbare ruimte, heeft dat over het algemeen 
geen direct effect op hun handelend vermogen ten aanzien van de verbetering hiervan. De ondernemers 
lijken de belangen (onder andere meer klandizie, hogere omzet, schoon, heel, veilig en maatschappelijke 
betrokkenheid) van ondernemersparticipatie wel voor ogen te hebben, desondanks wijzen zij in grote 
getalen richting het Stadsdeel. Van het Stadsdeel wordt verwacht dat zij het proces tot 
ondernemersparticipatie in eerste instantie faciliteert. Verbeterde onderlinge open communicatie 
(transparantie), en de inzet van verschillende maatregelen kunnen hier vorm aan geven. Zo verwachten 
ondernemers dat betrokkenheid direct terug is te zien in de openbare ruimte, terwijl aanpassingen in de 
openbare ruimte doorgaans een lange procedurele doorloopfase hebben. De inzet van de 
winkelstraatmanager is in deze context een goed voorbeeld van een maatregel vanuit het Stadsdeel. 
Deze persoon probeert de schakel in de Indische Buurt te zijn tussen de ondernemers en het bestuurlijke 
niveau.  
 
Verder ontbreekt het in grote mate aan initiatief vanuit de ondernemers in de Indische Buurt, 
uitzonderingen daargelaten. Op individueel niveau wordt er incidenteel betrokkenheid getoond, 
bijvoorbeeld op een jaarlijks evenement als ‘Food Night’ of ‘Samen Indische Buurt Festival’. Verder is er 
vooral sprake van zelfstandige participatie, zoals de eigen stoep schoonvegen of het terras onderhouden. 
Er wordt te weinig geparticipeerd om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen fysieke en niet-
fysieke participatie of tussen financiële en niet-financiële participatie. Gebleken is wel dat verschillende 
ondernemers vooral interesse hebben in niet-financiële participatie. Hierbij kan gedacht worden aan het 
leveren van producten of diensten in natura ten behoeve van de openbare ruimte. Ook van 
gemeenschappelijke participatie, hetgeen uit de Bedrijven Investeringszone naar voren komt, is weinig 
sprake. Juist deze manier van participeren kan een sterk en duurzaam netwerk opleveren. De  
ondernemers die deelnemen aan de winkeliersvereniging ‘Javastraat’ vormen een positieve uitzondering 
die de regel bevestigt.  
 
Al met al is het een wisselwerking tussen ondernemers aan de ene kant en het huidige bestuur aan de 
andere kant. Hierbij is het gevaar dat de verschillende partijen naar elkaar blijven wijzen. Dat is in de 
Indische Buurt niet het geval. Stadsdeel oost is bereid en voelt zich verantwoordelijk het proces tot 
ondernemersparticipatie te managen, maar is daarbij wel afhankelijk van de bereidheid van de 
ondernemers. Stadsdeel oost lijkt met één been over de plas te zijn gestapt, maar is voor het tweede 
been mede afhankelijk van de ondernemers. Zij moeten wel meewillen. Met andere woorden; Stadsdeel 
oost en de woningcorporaties lijken bereid te zijn de voorzet te geven, mits de ondernemers de bal in 
wíllen koppen.  
 

7.2 Aanbevelingen 

Inleiding 
Vanuit dit onderzoek worden verschillende aanbevelingen geopperd die een bijdrage zouden kunnen 
leveren aan de totstandkoming dan wel verbetering van ondernemersparticipatie ten behoeve van de 
openbare ruimte in de Indische Buurt in Amsterdam. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de literatuur 
en vooral op de empirische uitkomsten van de casus. Dit wil echter niet zeggen dat verschillende van 
deze (beleids)aanbevelingen niet in een breder perspectief geplaatst kunnen worden.  
 
Geef ondernemers een platform 
Uit de verschillende interviews is naar voren gekomen dat een fysiek platform, evenals een digitaal 
platform een bevorderende werking zou kunnen hebben op het onderlinge contact tussen ondernemers. 
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In het laatste geval kan gedacht worden aan een goede website, waar ondernemers onderling 
(bijvoorbeeld via inlogcodes) kunnen discussiëren en ideeën kunnen opperen.  
De verwachting bij bijvoorbeeld een ondernemershuis is dat dit ten goede komt aan de verschillende 
netwerken van ondernemers binnen de Indische Buurt. Mogelijk kan gebruik worden gemaakt van een 
reeds bestaand  buurthuis; ‘de Meevaart’.  Vanuit een dergelijk platform zouden 
ondernemerscommunities of winkeliersvereniginen kunnen ontstaan.  
 
Transparantie 
De ondernemers en maatschappelijke instellingen uit de Indische Buurt geven aan dat zij behoefte 
hebben aan (nog) meer open communicatie. Het is prettig werken wanneer het contact enigszins 
informeel is en als de lijnen kort zijn. De inzet van de winkelstraatmanager speelt hier voor een groot 
deel al op in.  
 
Cultuuromslag 
Er zou meer nadruk moeten komen op samenwerken, op netwerken en op gezamenlijke belangen. 
Ambtenaren handelen nu nog (te) vaak vanuit een ivoren toren en vanuit hun eigen opinie. De buurt zal 
hier een actievere rol in moeten spelen. Op die manier kan daadwerkelijk in kaart worden gebracht wat 
er in de buurt speelt, en kan daar passend beleid bij worden gezocht. Tevens is de kans aanwezig dat er 
meer draagvlak is voor het nieuwe beleid.  
 
Onderzoek en bewustzijn 
Verder zou vanuit het Urban Regime meer onderzoek gedaan kunnen worden in de buurt zelf. Op die 
manier kunnen de verschillende en overkoepelende belangen in kaart worden gebracht. Hierbij zou een 
intern onderzoek (vanuit het Stadsdeel) kunnen plaatsvinden, maar is het ook een optie om daarnaast 
een extern onderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijke partij.  
Verder blijkt de inzet van de winkelstraatmanager één van de schaarse instrumenten waarvan gebruik 
wordt gemaakt vanuit het convenant om de ondernemers te bereiken en bewust te maken van hun 
mogelijkheden tot participatie.  
Ook kan er gewerkt worden aan de hand van een referentieproject, zodat het meer gaat leven bij de 
ondernemers. Het bewustzijn van de invloed die ondernemers op de openbare ruimte kunnen hebben 
mag benadrukt worden. Zo kan er nadruk worden gelegd op het commerciële bewustzijn van de 
ondernemers.  
Kortom, er dienen verbeterde voorwaarden geschapen te worden om nadruk te leggen op- en het 
stimuleren van ondernemersparticipatie. Naarmate er meer handvatten worden ingezet en 
ondernemersparticipatie (ten behoeve van een verbeterde openbare ruime) een bekend begrip is 
geworden in de Indische Buurt, kan de verantwoording steeds meer verschuiven van overheid richting 
de ondernemers zelf. 
 
Faciliteren en de inzet van procesmanagers 
Er is een sterke leider nodig. Alle actoren, inclusief het Stadsdeel zelf, zijn het er over eens dat de 
gemeente hier invulling aan zou moeten geven. Juist ook omdat het Stadsdeel bepaalde middelen als 
kennis en financiën bezit, maar ook omdat wordt gekeken naar de lange termijn. In eerste instantie 
faciliteert het Stadsdeel de ondernemersparticipatie. Hierbij kan het Stadsdeel gebruik maken van 
vaardige ambtenaren die als procesmanager dit traject op kunnen starten. Maar in een later stadium zal 
het Stadsdeel via overleg altijd betrokken blijven bij de betrokkenheid van de ondernemers, omdat het 
de openbare ruimte betreft.  
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Focus op ontwikkelingsplanologie 
Als voorbeeld van de cultuuromslag zou het credo ‘wat kan wel’ in plaats van ‘wat mag niet’ kunnen 
zijn. Uit interviews is gebleken dat Stadsdeel oost als een tamelijk flexibele overheidsinstantie wordt 
ervaren. Hier zou het Stadsdeel meer gebruik van kunnen maken. Het wordt gewaardeerd wanneer het 
bureaucratische proces versoepeld wordt. Uiteraard moet het binnen de regel- en wetgeving passen. 
Maar er zit een bepaalde denkwijze en handelingswijze achter. In vaktermen wordt dit versoepelen ook 
wel de overgang van toelatingsplanologie (wat mag niet?) naar ontwikkelingsplanologie (wat kan wel?) 
genoemd. Het idee hierachter is dat er wordt gedacht in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. 
 
Gebruik maken van verschillende instrumenten 
Momenteel zijn er twee belangrijke instrumenten vanuit het ‘Urban Regime’ die zich richten op het 
handelend vermogen van de ondernemers. Dit zijn de winkelstraatmanager en het brancheringsbeleid via 
de huur van de panden (bij vertrek van een Turkse bakker, komt er niet meer een andere Turkse bakker 
voor terug). Het proces tot ondernemersparticipatie zou bevorderd kunnen worden wanneer er meer 
van dit soort instrumenten gebruik kan worden gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan ‘de peen 
voorhouden’. Dit is een subsidiepotje dat bijvoorbeeld ingezet kan worden wanneer een groep 
ondernemers initiatief toont. Hierbij kan gedacht worden aan de opzet van een winkeliersvereniging in 
de Molukkenstraat. 
Daarnaast kan worden ingezet op een winkelgebiedsmanager. Deze persoon behoudt het overzicht van 
verschillende winkeliers-/ondernemersverenigingen binnen de hele Indische Buurt. Op die manier zou 
er meer gebiedsgericht gewerkt kunnen worden en kunnen ‘straatoverstijgende’ belangen worden 
verenigd.  
 
Top down versus Bottom-up 
Verder is het van belang dat de verhoudingen tussen ondernemers en de bestuurlijke partijen minder 
scherp top-down zijn vastgesteld als nu het geval lijkt te zijn. Het is juist de bedoeling meer bottom-up 
te organiseren en handelend vermogen te stimuleren, maar daartoe dient de ‘Business Society’ in eerste 
instantie nog wel geholpen te worden via onder meer het gebruik van instrumenten. De lokale overheid 
zal één stapje vooruit moeten zetten, waarna de ondernemers daar op termijn twee stappen op vooruit 
zouden kunnen gaan. Al met al moet er een goede mix zijn van top-down en bottom-up. 
 
Subregimes 
Het is op basis van dit onderzoek van belang een onderscheid te maken tussen het allesomvattende beleid 
van het Urban Regime en het ruimtelijk beleid binnen het Urban Regime. Zo zal partij X meer interesse 
tonen in het sociale welzijn van de buurt, terwijl andere partijen meer geïnteresseerd zijn in fysiek en 
economisch (ruimtelijk) beleid binnen het Urban Regime. Kernpunt is dat er binnen het Urban Regime 
meerdere ‘subregimes’ ontstaan, zoals de openbare ruimte daar één van kan zijn. Partijen kunnen zelf op 
basis van hun kennis of interesse deelnemen aan een dergelijk ‘subregime’, waarbij verschillende 
ambtenaren (procesmanagers) vanuit het allesomvattende Urban Regime de grote lijnen overzien door 
deel te nemen aan de verschillende subregimes. Zij bewaren het overzicht met de helikopterview en 
kunnen zorgen dat verschillend beleid op elkaar aansluit. 
Pas wanneer de ‘Public Society’ de ‘Business Society’ en de ‘Civil Society’ actief betrekt bij het Urban 
Regime aan de ene kant, en de laatstgenoemde partijen daadwerkelijk inititief daartoe tonen aan de 
andere kant, kan een Urban Regime ontstaan waarbij het beleid breed wordt gedragen. Op die manier 
kan het Urban Regime een positieve invloed hebben op de lokale samenwerking tussen publieke- en 
private partijen binnen de buurt ten aanzien van een bepaald gemeenschappelijk doel, zoals de 
verbetering van- en betrokkenheid bij de openbare ruimte.  
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Ondernemers als onderdeel van het Urban Regime 
Een andere mogelijkheid is het actiever betrekken van een deel van de ondernemers bij het huidige 
Urban Regime. Zo zouden ondernemers die verenigd zijn (verschillende winkeliersverenigingen) 
beloond kunnen worden door op bepaalde bestuurlijke punten deel te mogen nemen aan het Urban 
Regime. Om het hanteerbaar te houden zullen niet alle ondernemers deelnemen aan het Urban Regime, 
maar slechts de vertegenwoordige ondernemers vanuit het bestuur van de winkeliersvereniginen. 
Dit zal ten goede komen aan de genoemde verbindingen tussen lokale publieke- en private partijen. 
Wanneer de ‘Public Society’ en de ‘Business Society’, in de terminologie van Boelens, hun beste beentje 
voorzetten kan een ‘Window of opportunity’ wat betreft de ondernemersparticipatie in de openbare 
ruimte ontstaan.  
 
Clusters maken 
Binnen de Indische Buurt wordt geopperd om ondernemers samen te laten werken op basis van de 
branche waarin zij zitten. Dit heeft te maken met het gegeven dat de belangen binnen een bepaalde 
branche veelal overeen lijken te komen, terwijl tussen verschillende branches juist verschillen zijn. Zo 
hebben horeca-ondernemers belang bij een terras of bij goede verlichting in de avond. Via een 
gebiedsmanager zouden verschillende ondernemers uit dezelfde branche verenigd kunnen worden.  
Voor de lange termijn is het een optie om ook op straatniveau branchering toe te passen. Dit betekent 
dat een bepaald gedeelte van de buurt zich richt op detailhandel, terwijl een aantal straten verderop de 
focus vooral ligt op horeca. 
 
Belangen verenigen 
Ondernemers vinden vaak wel iets van de openbare ruimte, maar doen er zelden iets aan. Als er iets 
gebeurt, is dat incidenteel en op zelfstandige basis. Zoals al eerder is geopperd, zal het bewustzijn daar 
iets aan te kunnen doen, verduidelijkt moeten worden. Tegelijkertijd zullen ook de belangen die 
ondernemers hebben te participeren verhelderd moeten worden. Als derde punt kan in overleg 
besproken worden onder welke voorwaarden de ondernemersparticipatie tot stand kan komen. Hierbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bepaalde verantwoordelijkheden die in handen blijven van de 
gemeente.  
 
Identiteit en karakter stimuleren 
De Indische Buurt is een bijzondere buurt met een bijpassend arsenaal aan ondernemers. Een dergelijke 
buurt kan een stimulans krijgen via bijvoorbeeld een goede marketingcampagne. Het is belangrijk dat de 
Indische Buurt kiest voor een bepaald imago en dat zij dit ook uitstraalt. Dit kan terugkomen in het 
straatbeeld, via onder meer sfeer, kleur en naamgeving. 

 
7.3 Reflectie 

Ondernemersparticipatie staat het hele onderzoek centraal. Er is eerder een definitie gegeven van wat 
hiermee in dit onderzoek bedoeld wordt. Toch zou het begrip scherper neergezet hebben kunnen 
worden. Er zijn vallen namelijk verschillende fasen van betrokkenheid te onderscheiden. Gedacht kan 
bijvoorbeeld worden aan het onderscheid tussen voorbereidingsfase/planvorming (meedenken), 
(her)ontwikkelingsfase (totstandkoming) en beheerfase. Dit onderzoek had wat dat betreft een meer 
verkennende functie naar het begrip ‘ondernemersparticipatie’. In een volgend onderzoek zou het voor 
de aanbevelingen mogelijk een meerwaarde hebben een onderscheid te maken in bovengenoemde fasen 
van ondernemersparticipatie.  
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Een andere beperking van dit onderzoek is het gegeven dat het slechts ingaat op één casus. Hierdoor is 
het niet mogelijk twee of meer onderzoeksgebieden, die ofwel juist zeer vergelijkbaar, ofwel juist zeer 
uiteenlopend zijn, te vergelijken. Het voordeel van één onderzoeksgebied is wel dat de onderzoeker zich 
volledig kan focussen op dit specifieke geval (casus) – in dit geval de Indische Buurt. De verwachting is 
daardoor, dat de onderzoeker de gebiedsgerichte context goed kan begrijpen en weer kan geven. In de 
tijdsspanne van dit onderzoek is het de vraag of dat ook het geval zou zijn geweest op het moment dat 
meerdere casussen met elkaar werden vergeleken. 
 
Nog een andere beperking van dit onderzoek is het ontbreken van kleinschalige en lokale ondernemers. 
De ‘couleur locale’, die grotendeels de identiteit en het karakter van de Indische Buurt bepaalt, 
ontbreekt wat dat betreft in dit onderzoek. Tijdens het selectieproces bleek de wil bij de kleinschalige en 
veelal niet-westerse allochtone ondernemer om mee te doen aan dit onderzoek te ontbreken. Het beeld 
dat in dit onderzoek geschetst is van ondernemersparticipatie in de Indische Buurt is daarmee niet 
volledig. Door de deelname van grootschalige Nederlandse ketens en de Nederlandse managers hiervan, 
doet dit onderzoek wel recht aan de mening van dit type ondernemer.  
 
Een laatste kritiekpunt op dit onderzoek is het gegeven dat vrijwel alle geïnterviewden gematigd 
betrokken tot zeer betrokken actoren zijn ter verbetering van de openbare ruimte in de Indische Buurt 
van Amsterdam. Dit heeft echter niet direct invloed op de uitkomsten van dit onderzoek, omdat er ook 
met hen is gesproken over het al dan niet ontbreken van bereidwiligheid en betrokkenheid in de Indische 
Buurt in het algemeen. Echter zou het onderzoek vollediger zijn geweest wanneer er met meerdere 
ondernemers gesproken zou zijn, die zeer beperkte betrokkenheid tonen in de buurt. 
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Bijlagen 
 

Bijlage I: Bedrijven Investeringszone 
 
Oorsprong van Bedrijven Investeringszones 
Het concept van Business Improvement Districts is in Canada en Amerika ontstaan. Het doel was, zoals 
al eerder gesteld, een instrument te ontwikkelen om collectief geld te genereren ten behoeve van een 
verbetering van de openbare ruimte.  
Er zijn volgens Menger e.a. (2005) drie redenen (in Amerika) aan te wijzen die sinds de jaren ‘70 de 
oorzaak zijn van de komst van dit concept aldaar: 

1. De teruglopende overheidsbudgetten. 
2. De toenemende onveiligheid in de binnenstad. 
3. De suburbanisatie; de ‘trek’ van mensen vanuit de binnenstad richting de buitenwijken en de 

daarmee samenhangende negatieve ontwikkelingen van de binnenstedelijke winkelcentra 
(Menger e.a. 2005, p.3). 

 
In het verlengde van het derde argument voegt Hoyt (2005b) toe dat de opkomst van BID’s in Amerika 
ook te maken heeft met de komst van shopping malls buiten het stadscentrum. Via Business 
Improvement Districts in de binnensteden probeerde men de concurrentie aan te gaan met deze 
shopping malls (Hoyt, 2005b, p.185).  
 
Een BID in Amerika ontstaat doorgaans in een gebied waar weinig leegstand is, waar veel draagvlak is en 
waar veel particulier initiatief is. Een BID ontstaat aldus veelal in een gebied dat economisch al redelijk 
tot goed presteert. In Amerika is dat ook een normaal uitgangspunt; ‘datgene wat goed is verbeteren’. 
In Amerika staat de concurrentie binnen en tussen steden centraal. Dit heeft, net als het relatief lage 
aandeel dat men aan belasting betaalt, te maken met de overheid die veel aan de marktwerking overlaat. 
Het uitgangspunt dat in Amerika heerst, luidt; ‘hoe minder overheid, des te beter’. Door de nadruk op 
deze marktwerking richt een BID zich bijvoorbeeld op diensten die een ander BID niet levert. Op die 
manier is men onderscheidend en aantrekkelijk voor de consument (Menger e.a. 2005, p.25). 
 
Toronto & New York 
Voordat in paragraaf 4.3.4 wordt ingegaan op Bedrijven Investeringszones in Nederland, wordt eerst 
ingezoomd op het Noord-Amerikaanse Business Improvement District. 
In de Canadese stad Toronto is het eerste BID al ontstaan in 1965. De aanleiding hiervoor was de 
dreigende verloedering van de binnenstad. Ondernemers trokken zich deze kwestie aan. Een van de 
ondernemers nam de verantwoordelijkheid op zich en mobiliseerde de andere plaatselijke ondernemers 
om te praten over gezamenlijke investeringen in het gebied. Dit resulteerde onder meer in het 
verwijderen van graffiti, in verbeterde straatverlichting en in vernieuwd straatmeubilair. Deze aanpak 
vormde een groot succes (van Melik & Aalst, 2011, p. 23). 
 
Ook bestaan er sinds 1976 BID’s in New York. In 2011 waren er in deze stad 64 BID’s te 
onderscheiden. Samen met het eerder genoemde Toronto is New York de stad met de meeste BID’s. De 
verwachting is tevens dat dit aantal alleen nog maar zal toenemen.  
De huidige BID’s in New York liggen voornamelijk in gebieden waar veel commercie is. In Amerika 
worden deze gebieden Central Business Districts ofwel CBD’s genoemd. In deze gebieden liggen de 
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BID’s pal naast elkaar. Verschil tussen de BID’s is niet altijd goed te onderscheiden, omdat vrijwel elk 
BID goed onderhouden wordt (van Melik & Aalst, 2011, p. 25). 
 
Maar het verschil tussen twee gebieden die naast elkaar liggen en waarin er in het ene gebied wel sprake 
is van een BID en bij het andere gebied het aan een BID ontbreekt, kan daardoor des te opvallender zijn. 
Zo wordt bijvoorbeeld in het gedeelte van het BID het vuilnis dagelijks meermaals opgehaald door 
extern ingehuurde bedrijven en wordt graffiti spoedig verwijderd, terwijl een straat verderop de muren 
onder gekalkt zitten en het vuilnis voor een langere periode op straat ligt (van Melik & Aalst, 2011, p. 
25). 
 
Zoals intussen duidelijk is geworden, valt de beheerfunctie van de openbare ruimte in de Amerikaanse 
stad al decennia lang niet meer slechts onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheden. Dit 
blijkt onder meer uit het gegeven dat het eerste Noord-Amerikaanse Business Improvement District zijn 
oorsprong al in 1965 vond en er in New York momenteel al 64 BID’s zijn. Opmerkelijk hierbij is 
echter, dat de meeste BID’s in Amerika ontstaan in de Central Business Districts, terwijl de behoefte in 
buitengebieden mogelijk groter is (van Melik & Aalst, 2011, p. 25). 
 

Bedrijven Investeringszone in Nederland 
Toepasbaarheid van BID in Nederland; Van BID naar BIZ 
Ook in Nederland bestaan sinds drie jaar Bedrijven Investeringszones. Op 1 mei 2009 werd de 
‘Experimentenwet Bedrijven Investeringszones’ ingevoerd (zie paragraaf 4.3.5). Zoals de naamgeving al 
doet vermoeden, is deze wet nog een ‘try out’. Tot 1 mei 2011 hadden bedrijven en gemeenten de tijd 
om zich aan te melden om in aanmerking te komen voor een BIZ. In de periode daarna zal er vooral 
evaluatie plaatsvinden, alvorens er besloten wordt al dan niet met deze wet door te gaan. Net als in 
Noord-Amerika ligt de nadruk van een BIZ in Nederland op het verbeteren van de openbare ruimte 
binnen een afgebakend gebied. Er kan worden ingezet op verschillende maatregelen zoals schoon, 
veiligheid en verlichting (Dietz & de Bruin, 2010, p.7). 
 
Toch is het Amerikaanse concept van een BID in Nederland, toen de experimentenwet in 2009 van start 
ging, niet klakkeloos overgenomen. Dit heeft vooral te maken met het verschil in opvatting over de 
verantwoordelijkheden van de overheid. In Amerika is de gedachte (zoals al aangegeven in paragraaf 
4.3.3) wat dat betreft ‘hoe minder overheid, des te beter’. Dit betekende ook dat het aandeel wat men 
in Amerika aan belastingen betaalt lager is dan in Nederland het geval is. In Amerika bleek de invoering 
van het BID concept vooral noodzakelijk te zijn om verdere verpaupering van de binnensteden (zie 
eerder genoemde 3 kernoorzaken in paragraaf 4.3.3) te voorkomen.  
In Nederland past de BIZ in een heel andere context. De komst van BIZ naar Nederland heeft lang op 
zich laten wachten. Dit heeft volgens van Melik en Aalst (2011) vooral te maken met het gegeven dat de 
overheid het hier als een van haar basistaken en verantwoordelijkheden ziet om te investeren in de 
openbare ruimte. Daarnaast is de criminaliteitsproblematiek in Nederland niet vergelijkbaar met die van 
Amerika (van Melik & Aalst, 2011, p. 26). 
 
De noodzaak van Bedrijven Investeringszones is in Nederland daarmee minder groot dan in de VS. In 
Nederland is het uitgangspunt van een BIZ te investeren in de extra kwaliteit van een gebied, maar in de 
context van de eerder genoemde Krachtwijken zijn dergelijk georganiseerde private investeringen ook in 
de Nederlandse stadswijken niet overbodig. En juist daar lijkt het organiserend vermogen en het 
draagvlak om tot een BIZ te komen, minder aanwezig te zijn dan in ‘normale’ stadswijken. 
De uitgangspunten om tot een BIZ te komen lijken verder toch op de uitgangspunten die in de VS tot 
BID’s leid(d)en. Het belangrijkste uitgangspunt vormt hierbij de bezuinigingen bij de overheid. Als 



Het belang van ondernemersparticipatie in de openbare ruimte 

 

                                                              Urban Governance in de Indische Buurt  104 

 

Afbeelding B.1: Nederlandse 
ondernemers brengen geen kruiwagens 
vol geld mee ten behoeve van de openbare 
ruimte. 

Bron: SP Hilversum, 2010. 

tweede punt blijkt dat ook in Nederland tot op zekere hoogte kapitaalkrachtige stadsbewoners de stad de 
laatste decennia hebben verlaten (van Melik & Aalst, 2011, p. 26). 
In bestuurlijke zin, zowel op ruimtelijk alsook op economisch vlak, is de overheid een andere koers gaan 
varen. Zo is er de laatste decennia steeds meer een trend geweest van de centrale overheid naar 
decentralisatie van beleid. Waar de nadruk vanaf de tweede wereldoorlog tot en met de jaren tachtig lag 
op ‘rechtvaardigheid’, ligt de nadruk tegenwoordig veel meer op ‘doelmatigheid’. In dat laatste geval 
wordt er meer aanspraak gemaakt op de eigen verantwoordelijkheden van steden. De investeringen die 
ondernemers moeten doen bij een Bedrijven Investeringszone passen zodoende vanuit de gedachte van 
de overheid goed bij het huidige beleid, waarbij de overheid overgaat van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen 
dat’ (Menger e.a. 2005, p.25). 
 
Toch heeft de Nederlandse overheid zich niet tot op 
dezelfde hoogte teruggetrokken als in Amerika. In 
Nederland worden de basisdiensten in de openbare 
ruimte door de lokale overheid verzorgd. Terwijl in 
Seattle (Canada) de gemeente bijvoorbeeld het Central 
Business District (CBD) niet meer schoon maakt, omdat zij stelt dat het 
Business Improvement District (BID) daar zelf kapitaalkrachtig genoeg voor 
is. Alvorens ondernemers in Nederland openstaan voor een Bedrijven 
Investeringszone (BIZ), willen zij zeker weten dat de gemeente haar 
basistaken uit blijft voeren. Dit kan worden gezien als een voorwaarde vanuit 
ondernemers ten opzichte van de plaatselijke overheid. Dit is om te 
voorkomen dat er alsnog een ‘gat’ ontstaat tussen de publieke en private 
verantwoordelijkheden (Menger e.a. 2005, p.25). 
 
Sinds de invoering van de experimentenwet op 1 mei 2009 
zijn ongeveer 60 gebieden in Nederland een initiatief gestart om in aanmerking te komen voor een BIZ. 
Door het strikte beleid dat in Nederland wordt gevoerd om daadwerkelijk via stemming tot een BIZ te 
kunnen komen, waren er in 2010 slechts acht gebieden die daadwerkelijk een BIZ konden starten. 
Hiervan waren er zeven in het stedelijke gebied en was er één BIZ op een bedrijventerrein (Dietz & de 
Bruin, 2010, p.7). 
 
Experimentenwet Bedrijven Investeringszone 2009  
Doel van Experimentenwet BIZ 
“Het doel van de experimentenwet is om gedurende een aantal jaren uit te testen hoe de Bedrijven Investeringszone in 
de praktijk werkt, om te bezien in hoeverre het instrument gewaardeerd wordt door ondernemers en gemeenten, en in 
welke mate de Bedrijven Investeringszone een bijdrage levert aan het lokale ondernemersklimaat en de leefbaarheid en 
veiligheid van bedrijvenlocaties” (van der Hoeven, 2010, p.2). 
 
Zoals uit bovenstaand citaat duidelijk wordt, is het doel van de Experimentenwet BIZ - die per 1 mei 
2009 in werking is getreden – onder meer het lokale ondernemersklimaat in winkelgebieden in 
Nederland te versterken de leefbaarheid en de veiligheid te stimuleren en verloedering te voorkomen 
(Wesselink, 2008, p.7; van der Hoeven, 2010, p. 1). 
 
Via deze wet wordt het mogelijk gemaakt vanuit de gemeente een specifieke belasting te heffen bij alle 
ondernemers uit dat afgebakende gebied. Deze wet en het bijbehorende verplichtende karakter daarvan 
voor ondernemers kan pas van kracht worden op het moment dat er voldoende draagvlak is aangetoond 
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bij de ondernemers in het afgebakende gebied. Via deze wet zullen de lasten evenredig verdeeld worden 
onder de ondernemers (van der Hoeven, 2010, p.1). 
De basis van deze wet is namelijk het tegengaan van ‘free-riders’. Het probleem daarbij is zoals eerder 
gesteld, dat passieve ondernemers profiteren van actieve ondernemers. In het geval van de 
Experimentenwet – wat overigens betekent dat deze wet voorlopig van tijdelijke aard is (van der 
Hoeven, 2010, p.1) – draagt elke ondernemer evenredig bij, waardoor er in dat gebied 
gemeenschappelijk geld beschikbaar komt voor investeringen in de openbare ruimte (Wesselink, 2008, 
p.4). Belangrijke kanttekening die bij de BIZ gemaakt wordt, is het gegeven dat dit concept slechts een 
aanvulling is op het gemeentelijk beleid en zodoende het gemeentelijk beleid niet vervangt. Er kan dus 
bijvoorbeeld extra worden ingezet op veiligheid of op ‘een schone straat’, maar dat mag niet betekenen 
dat de gemeente voor haar verantwoordelijkheden wegloopt. Tot slot kan een BIZ pas van kracht 
worden op het moment dat er voldoende draagvlak voor is aangetoond, waarover hieronder meer 
(Wesselink, 2008, p.7). 
 
Uitgangspunten van de Experimentenwet BIZ 
Alvorens wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan een voorstel moet voldoen, volgen eerst de 
uitgangspunten die zorgen voor de komst van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones: 

- Het initiatief komt vanuit de ondernemers. 

- De opbrengst van de heffing gaat naar de ondernemers. 

- Het betreffen aanvullende activiteiten op gemeentelijk beleid. 

- BIZ vindt alleen doorgang bij voldoende draagvlak. 
Het vierde uitgangspunt is essentieel voor de doorgang van een BIZ. In het kopje ‘voorwaarden’ wordt 
hier nader op ingegaan (van der Hoeven, 2010, p.1). 
 
Voorwaarden ondernemersparticipatie; de Experimentenwet BIZ 
Een gemeente kan een gebied aanmerken als Bedrijven Investeringszone als er voldoende animo is vanuit 
ondernemers in het afgebakende gebied om hieraan mee te doen (Wesselink, 2008, p.4).  
In Nederland zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een BIZ strikter dan bijvoorbeeld in 
Engeland. Zo moet het initiatief (zoals hierboven al aangegeven) vanuit de ondernemers zelf komen en 
mag het initiatief zodoende niet – net als in Engeland –vanuit de gemeente komen (Dietz & de Bruin, 
2010, p.7). 
 
Er is volgens Dietz & de Bruin (2010), van Melik en van Aalst (2011), van der Hoeven (2010) en 
Wesselink (2008) voldoende draagvlak voor een BIZ bij ondernemers als: 

- De respons/ opkomst minimaal 50% is. 

- 66,7% daarvan voor een BIZ stemt. 

- De voorstanders een hogere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstanders. 
 
Dit betekent dat minimaal de helft van de ondernemers (uit het afgebakende gebied) een stem uit moet 
brengen. Hiervan moet 2/3 (tweederde) vóór de komst van een BIZ in hun gebied stemmen. Daarnaast 
moet deze meerderheid ook een absolute meerderheid van de WOZ-waarde vertegenwoordigen. Dit 
komt neer op 50% plus één euro (Dietz en de Bruin, 2010, p.7; van Melik & van Aalst, 2011, p. 26; 
Wesselink, 2008, p. 5 & van der Hoeven, 2010, p. 1). 
 
Na de oprichting van een Bedrijven Investeringszone – die als zodanig voor de duur van vijf jaar geldt – 
wordt er vanuit de ondernemers een stichting of vereniging opgericht, waardoor de ondernemers zelf 
kunnen bepalen wat zij met het geld gaan doen. Hun gezamenlijke doel is het verbeteren van de 
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openbare ruimte rondom hun bedrijfspanden (Menger e.a. 2005, p.5). Deze stichting/vereniging 
vertegenwoordigt de ondernemers en vormt een samenwerkingspartner van onder meer de gemeente 
(Wesselink, 2008, p. 4). Want ondanks het feit dat het initiatief niet vanuit de gemeente mag komen, 
opereert een BIZ niet onafhankelijk van de gemeente, aangezien de gemeente de BIZ wel moet 
goedkeuren. Maar ook als een BIZ eenmaal is opgericht, vindt er afstemming plaats met de gemeente 
(Dietz & de Bruin, 2010, p.7). 
 
Ervaringen  
Over het algemeen zijn de reacties op de ‘Experimentenwet BIZ’ bij zowel gemeenten als ondernemers 
positief. Men is tevreden over de betrokkenheid van ondernemers, over de verbeterde samenwerking 
tussen gemeente en ondernemers en over de evenwichtigere verdeling van de lasten.  
Kritiekpunt is gericht op de totstandkoming van een BIZ. Dit kost veel tijd (gemiddeld ongeveer een 
jaar). Dit heeft deels ook te maken met het feit dat de BIZ voor Nederlandse begrippen een nieuw 
instrument is, waardoor er nog weinig ervaring mee is opgedaan (van der Hoeven, 2010, p. 3). 
Belangrijkste kritiekpunt vanuit de ondernemers vormen echter de hoge eisen voor voldoende 
draagvlak. Dit blijkt uit het gegeven dat ‘slechts’ 40% van de initiatieven daadwerkelijk aan de eisen van 
het draagvlak voldeden. Toch blijkt hieruit, dat de totstandkoming van een BIZ onder de huidige 
voorwaarden wel degelijk mogelijk is. Daarnaast kan een plan, na afwijzing, aangepast worden en 
opnieuw worden ingediend (van der Hoeven, 2010, p. 3). 
 
De Experimentenwet heeft een doorlooptijd tot juli 2015. Voor ondernemers die mee wilden doen aan 
dit ‘experiment’ was de sluitingsdatum 1 mei 2011. Er zijn momenteel, zoals eerder gesteld, ongeveer 
60 BIZ initiatieven die meedoen aan de Experimentenwet. Deze BIZ’s bevinden zich veelal nog in het 
beginstadium. In de tussentijd wordt het experiment via monitoring jaarlijks geëvalueerd Zo volgt in 
2013 een evaluatie van de eerste praktijkbeelden uit onder meer Den Haag, Schiedam en Zwolle 
(Wesselink, 2008, p. 5; van der Hoeven, 2010, p. 2).  
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Bijlage II: Buurtcijfers Indische Buurt 

In deze bijlage wordt, op basis van recente cijfers van het CBS en op basis van een onderzoek van ‘Samen 
Indische Buurt’ door het Stadsdeel en de woningcorporaties naar de Indische Buurt, dat stamt uit 2009, 
ingegaan op de buurtcijfers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inwoners, werk, wonen, openbare 
ruimte, leefbaarheid en veiligheid. 
 
Inwoners 
Het aantal inwoners in de Indische Buurt neemt af. Dit heeft voornamelijk te maken met de 
transformatie en sloop van de woningvoorraad in de buurt. Qua bevolkingssamenstelling is de Indische 
Buurt zeer divers; van starters tot studenten en van grote gezinnen tot eenpersoonshuishoudens. Ook 
qua etniciteit is de Indische Buurt divers. Er wonen zowel westerse als niet-westerse allochtonen (samen 
60%), maar ook autochtonen in de buurt. De buurt kan zodoende met recht ‘multicultureel’ genoemd 
worden (Samen Indische Buurt, 2009, p.40; KEI Platform 31, 2012).  
 
In 2010 woonden volgens het CBS 22.470 mensen in de Indische Buurt. Dit komt neer op bijna 3% van 
het totaal aantal inwoners in Amsterdam. Hiervan is 51 procent man en 49 procent vrouw.  
Verder blijkt uit de gegevens van het CBS dat er een relatief hoge bevolkingsdichtheid is in de Indische 
Buurt. Waar in Amsterdam 4.625 mensen per vierkante kilometer wonen, zijn dat 18.344 mensen in de 
Indische Buurt. Verder geeft het KEI (2012) aan dat de bevolking relatief jong en laag opgeleid is. 
Daarnaast geeft een groot aandeel van de inwoners, namelijk 41%, aan dat zij binnen twee jaar zouden 
willen verhuizen (CBS, 2012; KEI Platform 31, 2012). 
 
Werken 
Het percentage van de beroepsbevolking dat daadwerkelijk een baan heeft, is in de Indische Buurt in 
2008 (63%) en is daarmee lager dan in Amsterdam in het geheel in 2008 (69%). Het is mede daardoor 
niet verwonderlijk dat in 2009 het relatieve aantal personen met een bijstandsuitkering in de Indische 
Buurt hoger is dan in Amsterdam in zijn geheel. Wel valt het hoge aantal personen in de Indische Buurt 
met een bijstandsuitkering in vergelijkingen met Amsterdam op. Dit is respectievelijk 146 personen per 
1.000 inwoners in de Indische Buurt versus 85 personen per 1.000 inwoners in Amsterdam. 
Ook het gemiddeld inkomen in de Indische Buurt ligt met 23.450 euro per jaar in 2009 aanzienlijk lager 
dan het gemiddeld inkomen van heel Amsterdam 31.100 euro in hetzelfde jaar. 
Verder ligt het percentage mensen met een baan met een laag inkomen precies op 50% in de Indische 
Buurt. In Amsterdam ligt dit aandeel op 40%. Het percentage mensen met een baan met een hoog 
inkomen in 2009 in de Indische Buurt ligt volgens het CBS op 12%, terwijl dat 22% is in Amsterdam 
(CBS, 2012).  
 
Verder stelt Mommers (2006) vast dat er in de Indische Buurt zowel op economisch als op sociaal vlak 
nog veel ruimte is voor verbetering. Zo ontbreekt het de wijk volgens haar aan meerdere bovenwijkse 
functies. De buurtwinkels zijn voornamelijk gericht op de eigen buurt. Ook is er weinig 
werkgelegenheid in de buurt en bevestigt zij dat de werkloosheid hoog is en het gemiddeld inkomen van 
de bewoners laag. De meeste werkgelegenheid in de Indische Buurt is te vinden in de Makassarbuurt. 
Een positieve tendens is dat er een stijging te zien is in het aantal arbeidsplaatsen en in het aantal 
startende ondernemers (Samen Indische Buurt, 2009, p.55); (Mommers, 2006, p.6-7). 
 
De bedrijvigheid die er is, richt zich voornamelijk op detailhandel. Het gebied rondom de Javastraat is 
het voornaamste winkelgebied in de Indische Buurt. In de Indische Buurt is het aanbod van detailhandel 
ruim tot zeer ruim, echter is het aanbod weinig divers. Door dit eenzijdige aanbod en het beperkte 
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aantal winkels met een buurtoverstijgende functie, trekt het voornamelijk consumenten aan vanuit de 
buurt zelf. Ongeveer de helft van de winkeliers is van allochtone afkomst (KEI Platform 31, 2012). 
 
Kortom, de beroepsbevolking van de Indische Buurt heeft gemiddeld lagere inkomens, zit vaker in de 
bijstand en relatief minder mensen hebben überhaupt een baan. 
 
Wonen 
De primaire functie in de Indische Buurt is wonen. Dit valt zeker op in vergelijking met Amsterdam in 
het geheel, waar vooral gewerkt wordt. Maar dan worden bijvoorbeeld ook het centrum en de haven 
meegerekend, waar veel werkgelegenheid is (Samen Indische Buurt, 2009, p.82). 
Verder valt op dat het grootste gedeelte van het woningbestand in de Indische Buurt (sociaal) verhuurd 
wordt. Deze woningen zijn in het bezit van woningcorporaties. Slechts ongeveer 14% van de woningen 
zijn koopwoningen en ongeveer 12% is particulier verhuurd. Dat betekent dat ruim 70% van de 
woningen (sociale) huurwoningen zijn. Het woningbestand, ongeveer 11.500 woningen, is zodoende 
redelijk eenzijdig. Maar een groot gedeelte van deze sociale woningbouw wordt aangepakt door de 
corporaties (die ongeveer 75 procent) van deze woningen in bezit hebben (Samen Indische Buurt, 2009, 
p.55; Mommers, 2006, p.6-7; KEI Platform 31, 2012). 
 
Aan onderstaande tabel is overigens te zien dat de gemeente en de corporaties woningbeleid voeren. Zo 
is het aandeel sociale huur volgens KEI (2012) in tien jaar tijd met 23% afgenomen, terwijl ditzelfde 
percentage is toegenomen bij particuliere huur en koopwoningen (KEI Platform 31, 2012). 
 
 
 

Woningvoorraad  2000 2005 2010 

Sociale huur 10.500 93% 9.840 85% 8.050 70% 

Overig huur 400 3,5% 650 6% 1.150 10% 

Koop 400 3,5% 1.110 10% 2.300 20% 

Totaal  11.300  100%  11.600  100%  11.500  100%  

 
 
Kortom, uit bovenstaande tabel blijkt dat er weinig sprake is van particulier bezit in de Indische Buurt, 
maar dat dit aandeel toeneemt. Dit zelfde geldt voor overige huur, waaronder particuliere huur valt. 
Verder blijkt uit tabel B.1 dat het aandeel sociale huur tamelijk hoog is, maar dat dit aandeel de laatste 
tien jaar afneemt. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat er wel degelijk sprake is van beleid omtrent 
‘wonen’ en dat er sprake is van nivellering binnen het aanbod van de woningvoorraad, wat een goede 
tendens lijkt te zijn voor de Indische Buurt.  
 
Openbare ruimte  
Uit onderstaande tabel B.3 blijkt dat de bewoners van de Indische Buurt de staat en inrichting van de 
openbare ruimte hoger zijn gaan waarderen. Waar het gemiddelde van de vijf factoren – Straten en 
Stoepen, - Onderhoud groenvoorziening, - Waardering inrichting woonomgeving, - Waardering 
groenvoorziening en – Tevredenheid met eigen buurt, in 2003 nog op een 5.6 lag, ligt het gemiddelde 
cijfer van de bewoners in 2007 op een 6.1. In dezelfde periode is de waardering op dezelfde factoren in 
Amsterdam (tabel B.2) slechts vooruitgegaan van een 6.5 naar een 6.6. Hieruit blijkt dat de 
buurtbewoners van de Indische Buurt de eigen buurt op openbare ruimte en groen steeds hoger 

Tabel B.1: Woningvoorraad Indische Buurt 2000, 2005 en 2010. 

Bron: KEI Platform 31, 2012. 
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waarderen en de waardering zelfs het Amsterdams gemiddelde lijkt te naderen (Samen Indische Buurt, 
2009, p.64). 
 
Verder is de veelheid aan openbare pleinen een van de kwaliteiten in de Indische Buurt. Deze plekken 
dienen in de buurt vooral als ontmoetingsplek. Ook is er de laatste jaren in verschillende pleinen, zoals 
het Javaplein geïnvesteerd. Kanttekening hierbij is wel dat er ook nog een opgave ligt voor andere 
pleinen zoals het Sumatraplantsoen. 
Wat betreft het groen wordt vooral het Flevopark als kwaliteit gezien. Dit grote park ligt aan de 
oostkant van de Indische Buurt. Kritiekpunt volgens KEI (2012) luidt echter dat in de wijk zelf niet veel 
groen aanwezig is. En het bestaand groen, zoals binnentuinen, wordt vaak niet goed gebruikt. Zo is er 
onder meer sprake van illegale ‘bouwsels’ in dergelijke binnentuinen.  
Kortom, Er is een verbetering zichtbaar in de waardering van de openbare ruimte in de Indische Buurt. 
Maar tegelijkertijd is het beseft er bij onder meer het Stadsdeel en de corporaties dat het een proces is, 
waar nog veel ruimte voor verbeteringen is (Samen in de buurt, 2009, p.64; KEI Platform 31, 2012). 
 

 
 
 
 

 
 
 
Leefbaarheid 
De waardering van de leefbaarheid van de eigen bewoners is in de Indische Buurt volgens Mommers ook 
een van de laagste in heel Amsterdam (Mommers, 2006, p.6-7). Toch blijkt uit onderstaande afbeelding 

Amsterdam 2003 2005 2007 

Straten en stoepen 6,2 6,3 6,3 

Onderhoud 
groenvoorziening 

6,4 6,6 6,4 

Waardering inrichting 
omgeving 

6,6 6,7 6,6 

Waardering 
groenvoorziening 

6,5 6,7 6,5 

Tevredenheid met 
eigen buurt 

7 7,1 7,2 

Indische Buurt 2003 2005 2007 

Straten en stoepen 5,5 6 6,2 

Onderhoud 
groenvoorziening 

5,7  6,1 6,1 

Waardering inrichting 
omgeving 

5,6 5,9 6 

Waardering 
groenvoorziening 

5,7 6,1 6 

Tevredenheid met 
eigen buurt 

5,5 6 6,3 

Tabel B.2: Waardering van de openbare ruimte in Amsterdam in 2003, 2005 en 2007. 

Tabel B.3: Waardering van de openbare ruimte Indische Buurt in 2003, 2005 en 2007. 

Bron: Samen Indische Buurt, 2009. 

 

Bron: Samen Indische Buurt, 2009. 
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B.2, die bestaat uit vier subafbeeldingen, dat de leefbaarheid de laatste jaren is toegenomen. Elke keer 
wordt de Indische Buurt getoond en wordt via de kleur de waardering van de leefbaarheid van bewoners 
voor hun buurt duidelijk. Hierbij geldt, hoe roder hoe slechter de waardering, hoe groener hoe beter de 
waardering is. Uit de afbeelding kan geconcludeerd worden dat de waardering van de leefbaarheid in 
vrijwel de gehele Indische Buurt in tien jaar tijd is toegenomen. Ook kan er een bescheiden onderscheid 
worden gemaakt tussen de noordelijke kwadranten (Timorbuurt en Makassarbuurt) versus de zuidelijke 
kwadranten (de Ambonbuurt en de Sumatrabuurt). In de Noordelijke buurten is namelijk al enige 
sprake van groene vlekken (positieve waardering van de leefbaarheid), terwijl deze groene vlekken in de 
zuidelijke buurten nog vrijwel geheel ontbreken (Samen Indische Buurt, 2009, p.65).  
 
 
 
1998                                                  2002  

 
 
2006              2008 

 
     
 
Veiligheid 
De veiligheid in de Indische Buurt is in de periode 2003-2008 ook toegenomen. Uit de tabellen B.4 en 
B.5 blijkt dat zowel de objectieve- als de subjectieve veiligheid een verbetering laten zien (lagere score is 
een verbetering). De objectieve veiligheid is hier gemeten aan de hand van het aantal aangiften dat 
jaarlijks is binnengekomen. De subjectieve veiligheid is gemeten op basis van het veiligheidsgevoel van 
de bewoners. Opvallend is het onderscheid tussen subjectieve- en objectieve veiligheid. Zo scoort de 
Indische Buurt op objectieve veiligheid (het aantal aangiftes) beter dan Amsterdam in het geheel, terwijl 
de Indische Buurt lager scoort dan Amsterdam op subjectieve veiligheid (het gevoel van veiligheid). Het 
lijkt er op dat de veiligheid in de Indische Buurt in het algemeen verbetert, echter zal er voornamelijk 

Afbeelding B.2: De waardering van de leefbaarheid van de Indische Buurt tussen 1998-2008. 

Bron: Samen Indische Buurt, 2009. 
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nog een slag gemaakt moeten worden om het gevoel van veiligheid te verbeteren (Samen Indische 
Buurt, 2009, p.64). 
 
 
 

Objectieve 
Veiligheid 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Indische 
Buurt west 

121 98 104 85 79 89 

Indische 
Buurt oost 

100 90 93 79 70 74 

Stadsdeel 
oost 

95 83 78 75 66 70 

Amsterdam 100 95 91 87 90 88 

 
 
 
 

Subjectieve 
Veiligheid 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Indische 
Buurt west 

128 116 109 102 80 85 

Indische 
Buurt oost 

141 118 113 73 75 82 

Stadsdeel 
oost 

114 100 87 72 68 66 

Amsterdam 100 93 81 76 78 74 

 
  
 
Conclusie 
Al met al lijkt de Indische Buurt de laatste jaren met een fysieke en sociale inhaalslag bezig te zijn. Dit 
blijkt onder meer uit de verbetering van de veiligheidscijfers, de hogere waardering van de leefbaarheid 
en de hogere waardering van de bewoners voor de openbare ruimte.  
Daarnaast gaven de bewoners van de Indische Buurt in 2003 hun eigen buurt nog een 5,3 als 
rapportcijfer, terwijl dit in 2007 gestegen is naar een 6,3. Dit is de sterkste stijging gemeten in 
Amsterdam. Als resultaat daarvan bungelt de Indische Buurt niet meer onderaan de lijstjes (Samen 
Indische Buurt, 2009, p.95). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel B.5: Veiligheidsindex ‘subjectieve’ veiligheid Indische Buurt 2003-2008.  

 

Tabel B.4: Veiligheidsindex ‘objectieve’ veiligheid Indische Buurt 2003-2008.  

Bron: Samen Indische Buurt, 2009. 

 

Bron: Samen Indische Buurt, 2009. 
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Bijlage III: Lijst van geïnterviewden 

 
Maatschappelijke instellingen 
Daniël Haverkort: Coördinator Boot oost 
Leo Noteborn: Manager educatie Diversiteitsland 
Marita Tolman: Beleidssecretaris Stichting Postzegelparken 
 
Ondernemers 
Dirk Spits: Manager StayOkay hostel 
Lars Jun: Manager CoffeeCompany 
Lizet Beekmans: Manager Albert Heijn Molukkenstraat 
Piet van Goch: Manager Bristol 
Remy Staring: Manager Albert Heijn Javastraat 
 
Stadsdeel oost 
Marieke van Drimmelen: Afdelingsmanager Kunst, Cultuur, Economie & Toerisme. 
 
Woningcorporaties 
Dagmar van Oosterhout:  Gebiedscoördinator ‘de Alliantie’. 
Ilse Heideman: Woonservice medewerker ‘Eigen Haard’. 
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Bijlage IV: Topic-lijst interviews 

Terugkerende onderwerpen in de semi-gestructureerde interviews: 

- Openbare ruimte 

- Indische Buurt 

- Postzegelparken 

- Betrokkenheid 

- Ondernemersparticipatie  

- Urban Governance  

- Netwerken 

- (Lokaal) samenwerken 

- Urban Regime 

- Winkeliersvereniging 

- Voorwaarden & Belangen 
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Bijlage V: Transcriptie interview (deel) 

 
Hierbij is een interview bijgevoegd. Vanwege het vele aantal pagina’s zijn niet alle interviews 
bijgevoegd. Uiteraard is alle data opvraagbaar in transcript. 
 
Interview met: Ilse Heideman 
Functie: Woningcorporatie Eigen Haard 
Datum: 18 september 2012 

 
Wat vindt u van de staat van de openbare ruimte in de Indische Buurt in het geheel? 
Allereerst is de Indische Buurt een grote buurt, en is verdeeld in vier kwadranten. Het motto van de 
woningcorporatie is ‘huisje klaar, straatje klaar’. De westkant, zeker noord-west is wel al beter van 
kwaliteit en daar is al meer geïnvesteerd dan in andere kwadranten. De woningcorporaties richten zich 
in eerste instantie op de woningen, daarna op de openbare ruimte (straten) zoals groen. Bijvoorbeeld het 
Sumatraplantsoen staat nu voor een verbeteringsslag. Ook investeert Eigen Haard in Postzegelparken. 
Door bijvoorbeeld slimmer met groen om te gaan, wordt de buurt ook veiliger. Nu staan er grote en 
brede struiken langs het Sumatraplantsoen, waardoor er minder sociale controle mogelijk is. Wanneer 
hier op een andere manier groen voor terugkomt, ziet dat er ten eerste beter uit en leidt dat indirect tot 
meer veiligheid is de verwachting. 
 
Wat zijn volgens u zoal verbeterpunten in de openbare ruimte en waarom? 
Verbeterpunten in de openbare ruimte zijn zoal de verlichting ’s avonds, ’s nachts en ’s ochtends als het 
donker is. Een betere verlichting zorgt naar verwachting ook voor meer veiligheid. Zoals al eerder 
aangegeven, moet het groen ook niet te hoog en te dicht begroeid zijn. Mensen lopen daar niet graag 
langs. Misschien is het wel veilig, maar het gaat er in deze vooral om het gevoel van veiligheid. Waar 
Eigen Haard zelf ook in investeert is het afsluiten van portieken. Of portieken meer naar voren brengen, 
zodat ze één worden met het gebouw. Er kan dan geen gespuis meer rondhangen, met nadelige gevolgen 
vandien. 
Een ander kritiekpunt is dat er altijd weer wijkspecifieke problemen zijn. Zo is de Pijp al jaren bekend 
als een topwijk met veel yuppen. Maar een nieuw probleem daar is nu dat men weet dat daar iets te 
halen valt. Dus daar ontstaat op deze manier weer een nieuwe vorm van criminaliteit. 
 
Heeft u al op een of andere manier geparticipeerd/geïnvesteerd in de openbare ruimte van de 
Indische Buurt? Waarom wel of niet participeren? 
Eigen Haard heeft al geïnvesteerd in Postzegelparken. Dit is vooral een financiële investering geweest. 
Opvallend is wel dat de woningcorporaties toch wel vooral kijken naar hun eigen bezit, en vooral 
rondom dat bezit wil investeren. Daar waar Eigen Haard vrijwel geen bezit heeft, maar een andere 
woningcorporatie, dan investeert die corporatie in het postzegelparkje aldaar. 
Ook investeert de corporatie in kunst(werken) tijdens de verbouwing van een project. Zo’n verbouwing 
ziet er veelal toch rommelig uit, en met (al dan niet tijdelijke) kunstwerken daaromheen geef je de buurt 
toch iets meer leefbaarheid terug. Ook investeert de corporatie in een sociaal project als de mobiele bus 
samen met politie. Er is een drempel voor burgers om bijvoorbeeld aangifte te doen. Doordat de politie 
met de bewoners in de wijk in gesprek gaat (hands-on mentaliteit), wordt de drempel verlaagd om hun 
klachten en ideeën te opperen. Ook worden hangjongeren op hun gedrag aangesproken door onder 
meer de gemeente en investeert de corporatie in een tunnel, die nu nog heel onveilig en donker oogt. 
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Wat is er de laatste jaren zoal verbeterd in de openbare ruimte van de Indische Buurt?  
Een maatregel van Eigen haard om de wijk leefbaarder en aantrekkelijker te maken is via beleid zorgen 
dat de detailhandel diverser wordt. Daarom kopen deze corporaties via het gesloten convenant 
bedrijfspandjes op, en verhuren dat aan nieuwe winkeliers. Op die manier heeft de corporatie invloed 
op welk type ondernemer en op de branchering in de wijk en zelfs op straatniveau. Daarnaast kun je op 
deze manier nieuwe huurders verplichten mee te doen aan de winkeliersvereniging. Op de lange termijn 
is er op die manier veel meer draagvlak voor gezamenlijke investeringen via de winkeliersvereniging. 
Eigen Haard pakt ook per complex dingen aan. Bijvoorbeeld meer transparantie, als er een muurtje 
langs een pand staat, veroorzaakt dat een donker hoekje waar men bijvoorbeeld seks heeft. Als je zo’n 
ruimte meer bij de wijk betrekt en meer transparant maakt, voorkom je dergelijk ongewenst gedrag. 
 
Welke partijen hebben daar een bijdrage aan geleverd, en hoe uitte zich dat? 
Ook zijn er maatschappelijke ondernemers betrokken bij het verbeteren van de openbare ruimte. Zo is 
er een tuinfeest georganiseerd, waarbij ouders ook kinderen meenamen. Het ging hier echter vooral om 
de volwassene bewoners. Daarop heeft een ondernemer die een activiteitencentrum heeft de kinderen 
bezig gehouden, zodat het tuinfeest haar doelen bereikte. Bij het ‘Samen Indische Buurt Festival’ worden 
ook zoveel mogelijk ondernemers uit de wijk zelf betrokken. Zo komen hapjes van de lokale slager. 
Maar heel direct aan de openbare ruimte is dat natuurlijk niet te zien. 
 
Hoe verloopt de samenwerking met andere partijen t.o.v. de verbeterde openbare ruimte?  
Eigen Haard, de Alliantie, Ymere en stadsdeel oost hebben een convenant afgesloten. Dit vormt voor 
deze partijen de basis voor hun samenwerking onder de noemer ‘Samen Indische Buurt’. Dit convenant 
dient voor het brede perspectief voor de Indische Buurt. Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld de 
openbare ruimte, maar ook om het stimuleren van de economie. Voor wat betreft de openbare ruimte 
betreft het bijvoorbeeld de schoonmaakdiensten. Het stadsdeel is wel degene die de samenwerking 
stuurt of faciliteert. Maar er is niet sprake van een hiërarchische relatie. De corporaties hebben zelf ook 
invloed op het proces. 
 
Hoe zijn de verhoudingen tussen publieke- en private partijen bij ‘coalities’?  
Het contact tussen de partijen verloopt voornamelijk informeel en niet formeel. Er is echter niet echt 
sprake van een leider. De gemeente stuurt wel, maar er wordt toch voornamelijk veel overlegd. 
Daardoor duurt het ook wel eens lang voordat er knopen worden doorgehakt. Verder is de 
samenwerking vooral op middellang en lange termijn gericht en niet op korte termijn. Omdat de 
corporaties steeds meer privaat zijn, is er een samenwerking tussen publiek en privaat in dit convenant. 
Maar er missen natuurlijk wel verschillende private partijen als ondernemers of andere investeerders. 
Dit convenant is heel specifiek gericht, met bepaalde gedeelde doelen voor ogen, maar lijkt het 
bijvoorbeeld tekort te schieten aan verschillende belangen, omdat de bewoners of ondernemers hierbij 
amper betrokken worden. Via andere wegen uiteraard wel. Wel zit bijvoorbeeld de 
winkelstraatmanager en de participatiemakelaar bij het overleg. Zij vertegenwoordigen min of meer wel 
de winkeliers en de burgers. In de openbare ruimte wordt veel geïnvesteerd door corporaties daar waar 
zij bezit hebben. Toch is er wel ook een grens overstijgend belang, omdat iedereen (verschillende 
corporaties) ongeveer evenredig investeert in zijn specifieke gebied, waardoor toch de hele buurt aan 
uiteindelijk een verbetering staat te wachten. 
 
Kunt u enkele belangen/ redenen noemen die ondernemers in de buurt hebben om al dan niet te 
participeren in de verbetering van de openbare ruimte? 
Belangen van ondernemers om mee te doen hangen samen met onder meer naamsbekendheid, het tonen 
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van het logo, en het inzien dat zij op termijn meer opdrachten of meer klanten kunnen krijgen. Ook lijkt 
het zo te zijn dat nieuwe ondernemers in de wijk meer belang zien om te participeren dan de gevestigde 
orde. Dit geldt natuurlijk niet voor alle ondernemers, maar een ondernemer die er al tien jaar zit en 
goed rondkomt, ziet minder belangen om extra investeringen te doen in de openbare ruimte, dan een 
ondernemer die overal nieuwe kansen ziet en moet beginnen. Maar over het algemeen valt er geen 
onderscheid te maken tussen welke ondernemers wel of niet participeren. Zij kunnen zowel autochtoon 
als allochtoon zijn, man of vrouw, en van alle leeftijden. Het hangt mogelijk meer samen met 
drugsproblemen of psychische problemen in de wijk. 
 
En wat zijn zoal (rand)voorwaarden vanuit ondernemers alvorens zij betrokkenheid tonen? 
Voorwaarden voor een partij om mee te doen in participatie in de openbare ruimte is ten eerste het 
bezit in de buurt. Voor een ondernemer zal gelden of zijn pand gekocht of gehuurd is. Bij een kooppand, 
zal de waarde van het pand stijgen op het moment dat de wijk aantrekkelijker wordt. Daarom wil een 
ondernemer bijvoorbeeld ook geen leegstaande winkel naast hem hebben, dat oogt niet verleidelijk voor 
klanten. Een andere voorwaarde is dat hetgeen wat de participatie eist reëel is. Ondernemers moeten 
juist in deze tijd, goede keuzes maken en kunnen niet overal ja op zeggen. Al met al moeten 
ondernemers goede afwegingen maken. 
 
Kunt u een voorbeeld van een project noemen in de Indische Buurt? Wat zijn de strubbelingen en 
hoe zou dit zoal verbeterd kunnen worden? 
Eigen Haard heeft voornamelijk bezit in de zuidelijke kwadranten. Deze kwadranten moeten nog een 
slag maken in de openbare ruimte en qua woningen. Bij het Timorplein is al veel gedaan en opgeknapt. 
Hier bezit de Alliantie voornamelijk woningen. Eigen Haard heeft voornamelijk sociale huur, maar er is 
ook vrije sector huur. En de corporatie verkoopt ook woningen om rond te komen. Het doel is ook 
meer ‘de middenklasse’ bedienen. Door het 25-puntensysteem ingevoerd door Donner, komen meer 
sociale huurwoningen in aanmerking voor vrije sector verhuur. Het is belangrijk het scheefhuren tegen 
te gaan, omdat hogere inkomens anders bijvoorbeeld in de weg zitten voor mensen die een vrije sector 
niet kunnen huren. Hogere inkomens boven een bepaalde inkomensgrens worden op die manier 
verplicht uit een sociale huurwoning te gaan. Op die manier wordt ook gestimuleerd meer privaat te 
huren, dit levert de overheid geld op, omdat zij geen subsidie hoeven te verlenen aan mensen die dat 
ook niet nodig hebben. 
 
Kanttekening bij de wijkaanpak is dat je het probleem altijd verplaatst. Als er eerst veel overlast is in 
kwadrant A in de Indische Buurt, en dat wordt grondig aangepakt, gaat men wel naar kwadrant B of naar 
een naburige wijk. Het punt is dat je drugsverslaafden of zwervers niet kunt doen verdwijnen. Dus het 
nadeel van deze wijkaanpak is dat het probleem verplaatst lijkt te worden. Je kunt een buurt ook nooit 
helemaal tegelijk upgraden. Dat blijkt in de Indische Buurt eens te meer, waar noordwest heel mooi is 
geworden maar zuidoost nog ernstig achterloopt. 
 
Zouden de lokale ondernemers kunnen participeren in de ontwikkeling/beheer/sponsoring ten 
behoeve van een betere openbare ruimte?  
De leefbaarheid van een wijk lastig te meten. Dus fysiek kan het wel aantrekkelijker zijn, maar is dat 
sociaal gezien ook zo? Maar een voordeel is als ondernemers zelf zorgen voor een schone stoep, er geen 
geld hoeft te worden gestoken of in ieder geval minder in een schoonmaakploeg. Dat geld kan dan weer 
geïnvesteerd worden in iets anders. 
 



Het belang van ondernemersparticipatie in de openbare ruimte 

 

                                                              Urban Governance in de Indische Buurt  117 

 

Hoe zou de betrokkenheid bij de ‘Business Society’ (ondernemers) verbeterd kunnen worden? 
De corporatie sluit contracten af met lokale ondernemers. Je kunt beter investeren in de lokale 
ondernemer die er dan ook van profiteert dan in andere ondernemers van buitenaf. Zo worden 
bijvoorbeeld kunstenaars gesteund door goedkoop in een bedrijfspand te kunnen zitten, daarvoor geeft 
de kunstenaar bijvoorbeeld een kunstwerk voor de buurt terug. De corporatie richt zich dan vooral op 
jonge en beginnende ondernemers, om het op die manier te stimuleren te ondernemen in de eigen wijk. 
Eigen haard heeft hier maatschappelijk belang bij, aangezien er verwacht wordt dat corporaties 
maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld meerdere ondernemers zich verenigen 
in kleine pandjes. Het is van belang welwillende ondernemers uit de wijk aan een bedrijfspand te helpen. 
Haal hen uit de bijstand! 
 
Welke instrumenten zou Stadsdeel oost & woningcorporaties mogelijk in kunnen zetten ter 
verbetering van deze betrokkenheid bij de ondernemers? 
(Zie vorig antwoord). Verder heeft de Indische Buurt echt een eigen identiteit en daardoor karakter. Er 
zijn veel verschillende winkeltjes. Dergelijke winkeltjes die in de Indische Buurt kunnen overleven, 
hebben in veel andere stadsdelen geen kans om te overleven. Op die manier lijkt het aanbod ook wel te 
passen bij wat de vraag is vanuit de buurt. Misschien is het mogelijk wel meer beleid en branchering te 
richten per straat. Dus in straat A richt men zich vooral op aanbod van kledingzaken, terwijl in de straat 
daarnaast meer op food gericht is als een horeca straat, of een straat met bakkers, groenteboeren, slagers 
en visboeren. Zo geeft een coffeeshop bijvoorbeeld meer overlast dan een Zeeman. Er moet nagedacht 
worden over de locatie hiervan en de openingstijden bijvoorbeeld. 
 
Is de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte volgens u vooral een publieke zaak of ligt de 
verantwoordelijkheid meer bij private investeerders, ontwikkelaars en ondernemers? En 
waarom? 
In de laatste jaren voor de economische crisis was de bijdrage van de overheid voor investeringen in 
bijvoorbeeld de openbare ruimte sky-high. Sterker nog, de corporaties hadden daar zelf geen kosten aan. 
Zij kregen subsidies van de overheid om te investeren in de openbare ruimte. Dat is nu wel anders. 
Zeker nu het Krachtwijkenbeleid in is gesneden. Nu moeten de corporaties er gezamenlijk hun 
schouders onder zetten. Ook in het zogenaamde leefbaarheidspotje is gesneden. 
Doordat de Indische Buurt zo’n specifiek en eigen winkelaanbod heeft, komen er ook klanten van buiten 
de buurt. Maar toch richten de ondernemers zich in eerste instantie op de eigen wijk. Maar door de 
komst van bepaalde zaken, zoals een horeca gelegenheid als ‘Wilde zwijnen’ of een meubelwinkel, trekt 
dit ook mensen aan van buiten de wijk. En dat is positief, zulke ondernemers moeten nog meer komen. 
Het zou eigenlijk van twee kanten moeten komen. De overheid blijft altijd verantwoordelijk, en 
daarnaast zouden ondernemers zelf meer initiatief moeten kunnen tonen. 
 
Een nader voorbeeld is dat het stadsdeel ook open kaart speelt door burgers en ondernemers uit te 
nodigen op een avond om na te denken over de begroting voor het nieuwe jaar. Wat vindt men 
belangrijk voor de Indische Buurt? Op die manier worden ook veel contacten gelegd, en wordt het 
persoonlijker. Vraag- en aanbod komen hier samen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor groen en veiligheid, 
om daar nieuwe maatregelen en prioriteiten te stellen. 
 
Wat is volgens u een taak bij uitstek voor de winkeliers/ondernemers in de Indische Buurt ten 
behoeve van een verbeterde openbare ruimte en waarom? 
Een taak in de openbare ruimte waar de ondernemers meer hun verantwoordelijkheid voor kunnen 
nemen is de relatieve grote troep in de wijk. Er is veel duiven en ratten overlast. Een bakker kan het 
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restbrood ook schenken aan een voedselbank of aan de plaatselijke kinderboerderij. Nu is het vaak zo dat 
dit soort producten op straat terecht komen, dit lokt ongedierte aan en het ziet er smerig uit. 
Ondernemers moeten zich nog meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen stoepje. 

 
Hoe gaan het Stadsdeel en de corporaties om met het gegeven dat er bezuinigd moet worden? In 
hoeverre is dat zichtbaar in de verbetering van de openbare ruimte?  
De verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte is meer verschoven richting private partijen. Maar nu 
zie je toch wel weer een meer terugtrekkende beweging bij de corporaties. Dit heeft toch vooral te 
maken met de financiën. Vroeger investeerde de corporatie ook meer in hele wijken, en nu richt men 
zich specifiek op plekken waar zij zelf bezit heeft. 
Vroeger waren de investeringen veel meer op wijkniveau. Tegenwoordig om eerder genoemde redenen 
meer gebieds en straatspecifiek gericht. Destijds was er veel subsidie vanuit de overheid. Nu kijk je 
eerlijk gezegd toch iets meer naar de eigen belangen voordat naar de gemeenschappelijke belangen 
wordt gekeken. Al met al is het daarom nu gebiedsgerichter, en minder allesomvattend qua Indische 
Buurt. Dit geldt ook voor de ondernemers en winkeliers. Zij investeren niet in een plein aan de andere 
kant van de wijk, maar mogelijk wel in een plein rondom hun eigen zaak. Dat is ook de reden dat er 
voor elke straat een aparte winkeliersvereniging zou moeten zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


