'Eigen' euro om economie in de wijk op te peppen
ROTTERDAM
ADRIANNE DE KONING

Rotterdam krijgt een lokale euro,
die wekenlang alleen in een
afgebakend gebied uitgeven kan
worden. Bewoners van Feijenoord
kunnen na de zomer met een app
deze euro's bij ondernemers in de
buurt uitgeven. Welzijnsorganisatie
Humanitas pompt zo in totaal 2
miljoen euro in de wijkeconomie.
Nee, het is geen speciale lokale
munt zoals bijvoorbeeld de
Zuiderling. De lokale euro is
gewoon geld maar wel met één
grote beperking: in de eerste
weken kan deze euro alleen in een
bepaald gebied worden uitgegeven.
Na deze vaste periode wordt het
weer een 'normale' euro, die overal
geldig is.
Het is de eerste keer dat er in
Nederland zo groot wordt uitgepakt
met de lokale euro. In het
buitenland is dit middel om de
lokale economie een oppepper te
geven al eerder ingezet, van Bristol
in Engeland tot Sardinië in Italië.
Vooral op het Italiaanse eiland is dit
een groot succes.
Welzijnsorganisatie Humanitas -net
aan de slag in Feijenoord - gelooft
zo een groot probleem aan te
kunnen pakken. "Er is te weinig
echt werk in Feijenoord. Er zijn
wijken waar 70 procent van de
bewoners werkloos is'', zegt Anton
van den Beukel van Humanitas en
Locoo, de stichting achter de lokale
euro.
"In dit deel van Rotterdam zijn veel
kleine bedrijven die het net niet
redden. Ook omdat de bewoners
en ondernemers zelf zo weinig geld
uitgeven in hun eigen gebied. De
bewoners en ondernemers gaan
naar het centrum, naar elders, of
bestellen op internet'', zegt Van den
Beukel.

te zoeken naar een ondernemer in
de eigen buurt als ze iets willen
kopen of een dienst willen
afnemen. Die ondernemers zijn te
vinden in de speciale app,
waarmee ook de betalingen
gedaan worden. "In die app zie je
alle lokale bedrijven die meedoen.''
De app is dus direct een
uithangbord voor de winkeliers en
bedrijfjes.
Binnenkort begint het werven van
ondernemers. Na de
zomervakantie is dan de aftrap van
de lokale munt, die dan van
ondernemer naar ondernemer naar
ondernemer moet gaan zolang die
alleen in Feijenoord geldig is. Stel,
iemand betaalt als de euro nog vijf
weken geldig is. De ontvanger kan
deze euro dan vijf weken lang ook
alleen in het afgebakende gebied
gebruiken en zo een andere
ondernemer aan werk helpen.
Humanitas werkt ondertussen aan
de komst van Wijkbedrijven. De
instelling heeft op 1 januari het
welzijnswerk in Feijenoord
overgenomen, maar werkt met veel
minder vaste medewerkers dan de
voorganger. Van den Beukel: ,,De
wijken krijgen wijkbudgetten,
waarmee we de bewoners zelf
verantwoordelijk maken. Wie in de
eigen wijk werkt, krijgt een beloning
vanuit het wijkbedrijf.''
Deze beloning bestaat uit het
tijdelijke lokale geld. ,,Ook kunnen
we bijvoorbeeld bij lokale
ondernemers lunches kopen. Net
als we alle inkopen voor de Huizen
van de Wijk lokaal willen doen.''
Humanitas wil zo twee miljoen
lokale euro's uitgeven binnen de
grenzen van Feijenoord.
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