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w beginspraak

Ruim honderd betrokken vertegenwoordigers

van het wijkteam. Een stuurgroep met daarin

van corporaties, gemeente, politie, bewoners,

de drie woningcorporaties, welzijnswerk,

organisaties, verenigingen en andere partijen

politie en gemeente stuurt de Smederijen

sloten zich bijna een week op in een oud

aan.

Gebiedsregisseur Jan Bouwmeester stond aan de

Stichting Experiment Volkshuisvesting (SEV) de

kloostergebouw in Hoogeveen. Ze kwamen er

De aanpak is erg succesvol en kreeg landelijk

wieg van het project. Hij vertelt dat woning-

kans kregen mee te doen aan een project voor

pas uit toen er een goed model én overeen-

belangstelling. Jan Bouwmeester: “De kloof

corporaties, welzijnsorganisaties, politie en

meer burgerinspraak, hebben we die kans met

stemming was. Dat was na zes dagen.

naar de overheid is door deze aanpak kleiner

gemeentelijke afdelingen aanvankelijk enorm

beide handen aangegrepen”. Om snel

Het resultaat was 'De Smederijen van

geworden. Maar een nog groter winstpunt is

langs elkaar heen werkten. Bovendien kregen

tot een plan van aanpak te komen,

Hoogeveen': bewoners smeden hun eigen

dat de burgers elkáár vaker opzoeken.

bewoners te laat inspraak. “Toen we van de

ging de gemeente onorthodox te werk.

plannen om de leefbaarheid van hun buurt,

Mensen die bij elkaar in de straat woonden en

wijk of dorp te verbeteren. Daartoe vormen ze

elkaar nooit spraken, hebben door de

een 'initiatiefgroep', die wordt begeleid door

Smederijen wél contact gekregen. Dat is ook

een gebiedsregisseur. De initiatiefgroep

leefbaarheid”.

inventariseert de ideeën. Dat kunnen plannen

Hij vertelt dat het neerleggen van verant-

zijn voor de korte termijn (de korte klap),

woordelijkheden op een lager niveau best

maar kan ook planvorming behelzen voor de

wennen was voor de ambtenaren, maar ook

langere termijn (de lange klap). De projecten

voor burgers zelf. “Die hadden aanvankelijk

worden democratisch gekozen na consultatie

een afwachtende en soms zelfs sceptische

Zwolle

Jan Bouwmeester,
Gebiedsregisseur

houding. Nu duidelijk wordt waartoe de
Smederijen in staat zijn, gaat het veel beter.
Wel is het zo dat de ene groep beter aanhaakt
dan de andere. Die ene, universeel toepasbare succesformule bestaat niet: je moet
altijd maatwerk leveren en je voortdurend
aanpassen aan veranderende
omstandigheden”.

Kunst in de buurt

Muzikale vormingslessen op school

binnen de gemeente.
lopen periode een cultuuromslag plaatsgevonden
sterk verbeterd. Daarnaast heeft er in de afgewelzijnswerk en de politie is door dit project
tussen de gemeente, de woningcorporaties, het
projecten die een langere adem nodig hebben”.

stimuleert geweldig. Maar ook de samenwerking

Zodat bewoners niet ongeduldig worden bij

daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen en dat

gespannen verwachtingen in goede banen leidt.

wel en wee van hun wijk. Ze zien namelijk dat ze

belangrijk dat je als gemeente de vaak hoog-

bewoners veel meer betrokken geraakt bij het

suggesties vanuit de bevolking. Toch is het

ons veel opgeleverd. In de eerste plaats zijn de

We staan nu veel meer open voor ideeën en

“Het project De Smederijen van Hoogeveen heeft

Klaas Smid, wethouder wijk- en dorpsgericht werken

“Cultuuromslag”
Start van De Smederijen
Fotografie: Gerrit Boer

In gesprek
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Samen smeden
In de gemeente Hoogeveen smeden burgers hun

De grote winst van De Smederijen zit hem in de

eigen plannen om de leefbaarheid in hun buurt,

verbetering van de sociale contacten. Het pro-

wijk of dorp te vergroten. De gemeente is opge-

ject De Smederijen van Hoogeveen kwam op ui-

deeld in een aantal zogenoemde Smederijen, die

terst onorthodoxe wijze, via een

elk een eigen jaar-budget krijgen. De inwoners

‘snelkookpanmethode’, tot stand.

bepalen hoe dit wordt uitgegeven. Het lager leggen van verantwoordelijk-heden is niet het
hoofddoel van dit project.

veel bewoners
komen stemmen

>

“Eigen initiatief”
Ineke Dilling, manager en adjunct-directeur wooncorporatie Woonconcept
“Zo’n project opzetten als De Smederijen van

een stuk prettiger wonen. Dat komt niet alleen

Hoogeveen is geen kwestie van ‘dat doen

door de output, zoals een kalender of een mu-

we wel even’. Wij waren in de wijken al zeker tien

ziekinstallatie op een hangplek, maar vooral door

jaar bezig met leefbaarheidsprojecten. Wat we

het proces daar naartoe. Mensen raken sociaal

daarin echter misten, was de pro-actieve input

geactiveerd, ondernemen actie en krijgen weer

van de bewoners. Zij konden alleen reageren op

vertrouwen. Heel mooi om te zien!”

ónze initiatieven, maar ze konden zelf niets opstarten. Dat is veranderd en we plukken er nu al
de vruchten van. In de wijken is het nu namelijk

Ook de jeugd komt met ideeën

“Participatie telt”
Johan Bosman, directeur Stichting Welzijnswerk
“Toen ik als directeur van de Stichting Welzijns-

Zo lopen onze opbouwwerkers en de nieuw aan-

werk betrokken raakte bij dit project, waren de

gestelde gebiedsregisseurs nog geregeld tegen

voorbereidingen al bijna afgerond. Ik ben dus

afstemmingsproblemen aan. Verder wordt er in

eigenlijk in een rijdende trein gestapt. Wat me

een aantal wijken soms nog te veel gefocust op

meteen opviel, waren de duidelijke uitgangspun-

besteding van het budget, terwijl het project juist

ten en basisprincipes waarmee iedereen akkoord

draait om participatie. Laatst zag ik dat een wijk

was. Ik ben ervan overtuigd dat dit heldere

bij een verkiezing voor de besteding van het bud-

raamwerk één van de succesfactoren is geweest

get specifiek koos voor cursussen en andere

van De Smederijen van Hoogeveen. Hoewel we

sociale activiteiten. Díe zijn op de goede weg,

een mooie start hebben gemaakt, zijn we er nog

dacht ik toen”.

lang niet.

Opgeknapte speeltuin

Sjoelbakken buurtvereniging

Start van De Smederijen

Kinderen mogen ook stemmen

