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Een prijs voor het proces en voor de doeners
Nadat meteen de eerste keer al blijkt dat de statuten van de Stichting
Rotterdam? Maaskant ruimte bieden om niet alleen individuele stedenbouwers
of architecten, maar ook groepen, denkers en doeners, resultaten of processen
voor de prijs in aanmerking te laten komen, bepaalt de tweede jury zich tot het
kiezen van beoogde kandidaten uit deze categorieën. Waarbij men opmerkt dat
dit tijdrovend, maar niet moeilijk was. Binnen elke categorie was het zelfs vrij
eenvoudig om het eens te worden over degene of degenen die als ‘beste’ viel
aan te merken. Omdat er maar één prijs was, moest er gekozen worden.’
De eindconclusie luidt: het stadsvernieuwingsproces in Rotterdam verdient
de prijs en de Actiegroep Het Oude Westen als belangrijke aanstichter en als
symbool van dit proces krijgt de prijs. Daarmee opteert men voor het proces en
voor de doeners. De jury kiest voor het actuele maatschappelijke probleem van
de stadsvernieuwing en richt zich op activiteiten op het gebied van bouwen en
wonen die primair in beeld komen. ‘Velen zijn in dit proces werkzaam: vrijwillig
of beroepshalve, uit roeping of uit plicht, met hartstocht of bedachtzaam,
als waterdrager of als strateeg. Stadsvernieuwing vergt overtuiging, inzet,
volharding, discipline en vindingrijkheid. ‘Ze heeft belangrijke gevolgen voor de
stedenbouwkundige en architectonische ontwikkeling van Rotterdam.
De jury stelt: ‘Stadsvernieuwing is het meest nijpende en urgente probleem
als men denkt aan bouwen en wonen, of meer in het algemeen gesteld, aan
de inrichting en het beheer van de omgeving. Het is een opgave die nog op
een oplossing wacht en als zodanig een probleem is voor bestuurders en hun
medewerkers, bouwers en bewoners. De steden betekenen het ‘onderdak’
voor velen, het zijn de oorden waar onze cultuur (van gemeenschappelijke
zaken als politiek, wetenschap en bedrijvigheid tot de meest uiteenlopende en
op zichzelf staande vormen van zelfexpressie van eenlingen) zich ontwikkelt
en ze representeren ook de actualiteit en de geschiedenis. Bij elkaar is dat
genoeg om dringend voor behoud en vernieuwing van de steden te pleiten.’ De
geschiedenis van de stadsvernieuwing tot op de dag van vandaag overziende,
acht de jury deze kwaliteiten met name aanwezig in de Actiegroep Het Oude
Westen.
Ondanks een kritische houding jegens behaalde resultaten, vindt men met

name de brede aanpak in Rotterdam zeker een aanbeveling in de vorm van een
prijs waard. ‘De Rotterdamse stadsvernieuwing is in verschillende opzichten tot
op heden niet zonder meer een succesverhaal. Maar er is niettemin sprake van
een zekere terreinwinst. Bestuurlijk, stedenbouwkundig, sociaal, architectonisch,
organisatorisch en educatief zijn er vorderingen geboekt die elders in Nederland
niet gemeld kunnen worden. Het bouwen heeft als een veelomvattend sociaalcultureel gebeuren inhoud gekregen. Dit laatste is met name het geval wanneer
de aandacht wordt toegespitst op het participeren van alle betrokkenen, op
het gezamenlijk opereren. Binnen het proces van de stadsvernieuwing in
Rotterdam vinden activiteiten plaats als onderzoeken, publiceren en mobiliseren
van bewoners. Dit is op te vatten als het bevorderen van een betere en meer
intensieve beleving van de gebouwde omgeving.’

