Samen werken aan wonen
Klaas van Veen is één van de

langs om die te onderhouden. Klaas:

in het leven geroepen tijdens het

‘Zijn er geen andere
plekken waar je
kunt chillen?’

samen met gemeente NOP uitvoert.

De jongeren in de wijk kennen Klaas

om de plantjes in leven te houden!

praatje komt maken. En dat doet hij

iemand verantwoordelijkheid voor z’n

jeugd gaat vertellen hoe het moet,

Het gaat me erom dat je ziet dat je

erom dat je interesse toont en dat

iedereen z’n eigen plekkie heeft en

moet inspelen op de situatie. Zeg ik:

plek waar die woont.”

of zijn er geen andere plekken waar

Samen doen

“Waar moeten we heen dan?” Kijk,

op straat, maar je kunt het ook

Hebben we het er even over. Ik kan

de prullenbak gooien. Je kunt wel

aan de gemeente. Want als je die

schutting, maar je kunt het daar ook

verplaats je het probleem. Dat heeft

tijd van bezuinigingen, het heeft geen

leden van de klankbordgroep

Centrumschil in Emmeloord. Die is
participatietraject dat Mercatus hier

Zowel huurders als kopers zijn in die
klankbordgroep vertegenwoordigd.
Zij laten de gemeente en Mercatus
weten wat bewoners bezighoudt.

Tijdens de informatiebijeenkomsten
begin dit jaar, zijn alle bewoners

uitgenodigd om mee te praten over
de toekomst van het centrum.
Verbeterpunten

“We hebben het bijvoorbeeld gehad
over het energiezuinig maken van

de woningen, maar we praten ook
over veiligheid, de leefbaarheid in

de wijk en over het openbare groen.
Ook gaat het over verwaarloosde
tuinen, of over de grote tuinen.

Je kunt je voorstellen dat het voor
oudere mensen best lastig is om

die te onderhouden. Al die punten

hebben we besproken, verzameld en
Mercatus bekijkt nu samen met de

gemeente waar mogelijkheden zijn
voor verbetering.”

Klaarstaan voor elkaar

“Vroeger had je als bewoner

helemaal niks over het beleid te

zeggen. Dat beleid, dat was een

vast gegeven, daar moesten we ‘t
maar mee doen. De gemeente en

Kijk ‘s, we moet het
hier samen doen,
daar gaat ‘t om

Mercatus pakken dat nu heel anders
aan. Dat vind ik een goede zaak.”
Klaas is iemand die zich graag

inzet voor zijn omgeving. Dat zit ‘m
nu eenmaal in het bloed. “Wij zijn

opgegroeid in het woonwagenkamp
en daar is het heel normaal dat je
voor elkaar klaarstaat. En als er

een probleem is, dan maak je dat

bespreekbaar. Zo gaat dat. Je kunt
“Hoe komen jullie hier nou zo verzeild geraakt?” Klaas van Veen staat bij een groep jongeren in Emmeloord. De één

noemt ze hangjongeren, de ander noemt ze ‘de jeugd van tegenwoordig’. Klaas zegt: “Je moet je even verplaatsen in

die situatie van de jongeren. Die zoeken gewoon een leuk plekkie op om te chillen. Als dat tot overlast leidt, dan zit er
maar één ding op en dat is met ze in gesprek gaan.”
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wel roepen dat er overlast is, maar

met roepen kom je er niet. Je moet
met elkaar in gesprek gaan, alleen
dan kom je tot een oplossing.”

“Hadden ze deze zomer jonge

plantjes in de aarde gestopt, zie je

al die bewoners tijdens die hittegolf
met een gietertje over straat gaan

dan ook als iemand die even een

Haha! Mooi toch! Dat bedoel ik: geef

zonder opgeheven vinger. “Als je die

leefomgeving en dan gebeurt er wat.

dan kun je wel opdonderen. Het gaat

kunt samenleven. Naast elkaar. Dat

moet je een beetje leuk brengen. Je

zich verantwoordelijk voelt voor de

“Hebben jullie niks anders te doen,

je kunt chillen?” Krijg ik als antwoord:

“Je kunt wel zeuren over het zwerfvuil

dan heb je een gespreksonderwerp.

gewoon even oprapen en thuis in

dat vervolgens weer terugkoppelen

klagen over het achterpad bij de

jongeren zomaar wegstuurt, dan

zelf schoonmaken. We leven in een

ook geen nut.”

zin met de vinger naar de gemeente

Hangplek creëren

meegaan. Wij wonen hier vanaf ‘64

wijk waar zijn dochter woont, in

sociale bedoening geweest. Van

gekomen. Met daarbij een

we op elkaar aangewezen zijn. Al die

een tribune voor de jeugd. Klaas:

rooien. Als we de boel een beetje leuk

kinderen, moeders met kinderwagens

we ‘t samen doen. Daar is niks aan

te wijzen. We moeten met de tijd

Als voorbeeld noemt hij de nieuwe

in de polder en het is hier altijd een

Deventer. Daar is een wijkcentrum

oorsprong is het een gebied waar

speelterrein, een voetbalplek en

polderdorpen hier moesten het samen

“Daar komt iedereen hoor. Spelende

leefbaar willen houden, dan moeten

en jongeren die op die tribune

veranderd!”

hangen. Niemand heeft last van

elkaar. Er is een wijkbeheerder die

alles regelt en in de gaten houdt. En
natuurlijk kost zoiets een som geld,

dus dat is niet overal haalbaar, maar
ze hebben daar bijvoorbeeld leuke
oplossingen gevonden voor het

onderhoud van het groen in de wijk.”
Met de gieter over straat

De gemeente Deventer kan dat

niet allemaal meer met mankracht

bekostigen. Daarom is er materiaal
beschikbaar gesteld en gaan

bewoners bij toerbeurt de groenstrook

“

Je kunt wel
zeuren over het
zwerfvuil op
straat, maar je
kunt het ook
gewoon even
oprapen...
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