
 

 

 

COLUMN 21 januari 2023 – Bewonersorganisaties 

 

Met enige verbazing volg ik de stoelendans rond bewonersorganisaties. U weet wel, die 

ruggengraat van menige wijk. Als verbijsterend voorbeeld, de dreigende sluiting van de 

Sprong in het Oude Centrum. Er is sprake van nieuw beleid. De sociaaldemocratische 

metafoor voor fors bezuinigen en het de nek omdraaien van ongewenste mondigheid. 

Voor de verkiezingen, gaan partijbobo’s de stad in, om een thermometer in de wijk te 

steken en zieltjes te winnen. Wanneer de verkiezingsbeloften gedaan worden, spreekt 

men trots over: het unieke van iedere wijk, de identiteit die vooral behouden moet 

blijven.  

Na de verkiezingen is de balans snel opgemaakt. Men weet inmiddels waar de achterban 

de spreekwoordelijke middelvinger heeft opgestoken. Anne Mulder van de VVD heeft - 

met kornuiten - de vooruitgeschoven poppetjes van een mogelijke toekomstige coalitie 

afgefakkeld. Gniffelend worden de speerpunten van de verkiezingen doorgenomen. Wie 

heeft winst geoogst, op welk onderwerp. Ook is inmiddels duidelijk, welke door zichzelf 

benoemde belangrijke mensen, de stad willen verkloten. Ervaring heeft mij geleerd, dat 

al te gretige wethouders kandidaten, uitgerekend op die dossiers terecht komen, waar ze 

zich eerder fors op profileerden. Wijsmuller en het Cultuurpaleis is zo’n voorbeeld. Of de 

meest recente: Balster en de wijkorganisaties. De man die door bewonersorganisaties op 

het wankele schild is gehouden. Ouderwetse volksvertegenwoordiging gaat een nieuwe 

invulling krijgen.     

Na de verkiezingen, is het unieke van iedere wijk inmiddels door de gehaktmolen 

gehaald. De bewonersorganisaties mogen onder dit nieuwe beleid nog drie rollen 

vervullen: belangenbehartiger, organisator en verbinder.  Ik vraag me daarbij af, wiens 

belangen behartigt mogen worden. Wat er nog georganiseerd mag worden. En wat de 

definitie van verbinder nog inhoudt.    

Zo moeten in de wijk waar sociale cohesie en leefbaarheid onder druk staat, activiteiten 

georganiseerd worden om dit te bevorderen. Daar past de rol van organisator. Ik weet 

niet beter, dan dat de leefbaarheid van het Oude Centrum al jaren onder druk staat. Het 

verzet tegen overlast veroorzaakt door prostitutiestraten, ontgaat al decennialang 

niemand. Niet echt onmondig, deze wijkvertegenwoordigers. Toch moet de Sprong, per 1 

januari dicht. De oudere bewoners moeten maar verkassen richting de Kronkel aan het 

Westeinde. Was dat niet dat buurthuis, dat bij een der vorige verkiezingen in het bestaan 

bedreigd werd?  

Binnen zes weken de tent sluiten, was de boodschap van Balster. Notabene de man die 

er hoogstpersoonlijk aan heeft bijgedragen dat de formatie van dit college, zes maanden 

duurde. Ik breng het u maar even in herinnering: die zogenaamde nieuwe coalitie, is een 

voortzetting van dezelfde oude vijf partijen. Oude wijn in nieuwe zakken. Anne Mulder 

vertelde dat de zittende coalitie met elkaar verder wilde, maar wilde het geen doorstart 

noemen. Van een doorstart is immers pas sprake wanneer het werkelijke faillissement is 

uitgesproken. Mulder, weigert onder ogen te zien dat het VVD ‘bouwen-en-wonen’ beleid 



 

 

de stad heeft uitgewoond. Anne is niet na-ijverig, maar vond het wel een uitstekend idee 

om de voormalige traditionele PvdA tuinwijken van Zuidwest, overhoop te laten slopen 

zonder budget. Balster hapte gretig toe.              

Ook de wijk- en buurtcentra, van oudsher PvdA gestuurd met subsidiegeld overeind 

gehouden, moeten boeten. Balster gaat daar zelf de stekker uittrekken.  

Als die oudjes uit het Oude Centrum gesubsidieerde koffie willen, gaan die armoedzaaiers 

maar naar de Kronkel. Want inmiddels struikel je in de stad over peperdure horeca en 

betaal je voor een coffee-to-go de hoofdprijs.    

Een nieuw onderdeel van dit maatwerk, wordt een jaarlijks convenant tussen 

bewonersorganisaties en de gemeente. In dat convenant worden de gezamenlijke 

ambities en plannen op elkaar afgestemd en worden afspraken gemaakt over hoe men 

elkaar op de hoogte houdt van ontwikkelingen in de wijk. Er wordt gewoon een wat 

viezige politieke agenda opgetuigd. Geld voor slechts een jaar. De tent sluiten als de 

ambities en plannen niet op elkaar aansluiten.   

Vroeger als men wilde weten  hoe het Oude Centrum zich ontwikkelde, ging men als 

wethouder gewoon op de koffie bij de oudjes in de Sprong….. 


