Samen

Nijmeegse wethouder Van Hooft promoot gezamenlijke buurtaanpak

‘Vrijwilligerswerk
In de kranten lezen we over de ‘verrommeling’ van het Nederlands (cultuur) landschap. Zoals
wegen die in het verleden om economische motieven dwars door natuurgebieden zijn aangelegd.
Maar hoe staat het met de ‘rommel’ in de stad? Wethouder Hans van Hooft heeft er een ‘schone’
dagtaak aan. Hij timmert flink aan de weg in de Nijmeegse wijken. We vroegen hem op welke
manier hij bezig is, maar ook wat bewoners zelf kunnen doen om aangenaam en veilig te wonen.
Belang van schoon, heel en veilig
‘Als iets er fris en nieuw uitziet zul je je best
doen om het mooi te houden. Als het ergens
toch al een troep is, gooi je er makkelijker je
eigen afval bij. Zo zitten we nou eenmaal in
elkaar. Om die reden komt het zelfs voor dat ik
huizen waar een enorme rotzooi in de voortuin
ligt, door de milieupolitie laat aanschrijven’,
aldus Van Hooft. Om van kwaad tot erger te
voorkomen is het dus zaak om alles op orde te
houden. Maar het dient niet alleen een materieel belang, het gaat ook om prettig wonen.
‘Daar waar het schoon en heel is, voel je je een
stuk veiliger’, aldus Van Hooft. ‘Om te weten
wat er in ons beheer en onderhoud te verbeteren valt, bezoek ik iedere maand een andere
wijk, samen met de wijkbeheerder en politie.
Dan hoor ik meteen wat er bij de mensen leeft.’

H

ij omschrijft zijn werk als: ‘verantwoordelijk voor schoon, heel en veilig’. Hans van Hooft, wethouder Integraal Beheer Openbare Ruimte Nijmegen,
is optimistisch. Hij ziet veel in samenwerking
tussen burgers en betrokken organisaties.
Hoe kan het ook anders met het motto van
de huidige Nijmeegse coalitie: “Samen sterk”!
Van Hooft: `Alles wat de mensen zelf oppakken om wijken beter te maken, steun ik op
alle mogelijke manieren. Het aantal mensen
dat vrijwilligerswerk doet zit momenteel op
30%. Daar ben ik heel blij mee, want anders
zou het er veel slechter uitzien. Bovendien
vind ik het positief als mensen zich voor hun
eigen buurt inzetten. Het schept ook een
band onderling.`

Samenwerking in buurtcomités
Zo hoort hij regelmatig individuele wensen.
Van Hooft: ‘Ik leg de mensen dan uit dat we
slechts iets kunnen bereiken als de hele buurt
erachter staat. De openbare ruimte is namelijk
een sociale ruimte; daar moet je draagvlak
voor creëren in de buurt. Ik adviseer de bewoners handtekeningen in de wijk op te halen en
een buurtcomité op te richten.’
Han Derckx, wijkbeheerder Lindenholt, kan
zich hier helemaal in vinden: ‘Die bewonersgroepen dienen ook een sociaal doel. Vroeger
wist iedereen in de wijk alles van elkaar en
kwam de buurvrouw met een pannetje soep
langs als je ziek was. Nu zie je in diezelfde wijk
sociale samenhang ontstaan doordat ouders
op zaterdagochtend gezamenlijk zwerfvuil
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is het cement van de samenleving’
verwijderen uit de speeltuintjes in de wijk.
Minder anonimiteit en meer verbondenheid
dragen absoluut ook bij aan een gevoel van
veiligheid. Leefbaarheid is behalve netheid ook
gezelligheid en saamhorigheid: dat kopje koffie
samen maakt dat je je thuis voelt in je buurt.’
De kracht van communicatie
Derckx ziet het als een proces van opvoeden
en in communicatie met elkaar blijven. ‘Het
gaat er niet alleen om dat we hondenveldjes
aanleggen. We moeten ook de hondenbezitters stimuleren de hond op de goede plek uit
te laten. Zwerfvuil is zo’n ander voorbeeld. We
hebben het fenomeen ‘buurtrangers’, kinderen
die onder begeleiding van ouderen zwerfvuil
opruimen. Maar daarnaast ben ik ook bezig
met een preventieve campagne voor de openbare ruimte rond het Lindenholtcollege aan
het opzetten. Als strafwerk moeten ze nu al
op het schoolplein de rotzooi van elkaar opruimen, in de hoop dat ze een volgende keer
elkaar ook op de prullenbakken wijzen.’
Samen verantwoordelijk
De vraag is waar de verantwoordelijkheid van
de gemeente ophoudt en die van de burger begint. Van Hooft: ‘Natuurlijk hebben wij de mid-

mogelijke manieren elkaar te laten bereiken.
Maar we kunnen het gewoonweg niet zonder
vrijwilligers. Zij zijn het cement in de samenleving. Iedere burger moet daarin zijn eigen
verantwoordelijkheid nemen: je kan bijvoorbeeld anderen aanspreken op verkeerd gedrag.
Of beter nog, dat we sámen de handen uit de
mouwen steken!
Maximale ondersteuning
Onlangs hielden bewoners in Lindenholt, in
dit geval geen huurders van Standvast, een
schoonmaakactie waar wethouder Van Hooft
bij betrokken was. Hij hielp die dag zelfs mee!
Het leek een spontane happening maar niets
is minder waar. Het was het resultaat van stevige discussies, een goed plan van aanpak en
veel afstemming met de gemeente. Het actieve
buurtcomité besloot de ergernissen over de
vervuiling in de plantsoenen om te zetten naar
positieve actie.
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Inspirerend voorbeeld!
Hans van Hooft heeft de betrokken bewoners
in Lindenholt ter plekke gefeliciteerd en bedankt. ‘Kijk, dit is nou een inspirerend voorbeeld. Bij de gemeente zien we de problemen
heus wel, maar we lopen voortdurend tegen

‘Het gaat om prettig wonen.
Daar waar het schoon
en heel is, voel je je veilig’
delen en de contacten. Voor het gewone onderhoud schakelen we de DAR in, voor excessen
hebben we de milieupolitie. Daarnaast werken
we actief samen met de wijkbeheerder, politie,
brandweer, welzijnsorganisaties als Tandem
en NIM, en natuurlijk woningcorporaties en
wijkcomités. Wij proberen de mensen op alle

een beperking van budget en menskracht aan.
Als vrijwilligers zich aandienen, staan we ze
maximaal ter zijde met onze kennis én materiaal.’ Wijkbeheerder Han Derckx: ‘We waarderen hun inzet zeer: wat ons betreft is het dé
manier om optimale leefbaarheid in een buurt
tot stand te brengen.’

