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Wijk(platform) kan niet zonder buurthuis
Buurtverenigingen en wijkplatformen krijgen drie jaar de tijd om de noodzaak van het behouden van
het buurthuis te bewijzen. Wijkvoorzitter Alex Schoonveld heeft er alle vertrouwen in.
EMMELOORD
Schoonveld is voorzitter van
wijkplatform Espelervaart in
Emmeloord. De wijk ligt
tussen de Espelervaart, Urkerweg, Drostlaan en Park West
en telt bijna drie keer zoveel
inwoners als het grootste
polderdorp. ,,Tweeduizend
huishoudens, negenduizend
inwoners en veel culturen’’,
somt Schoonveld op. Een
buurthuis is in zo’n samenleving als sociaal, maatschappelijk centrum onontbeerlijk,
vindt hij. ,,Participatie is het
sleutelwoord, we moeten
voorkomen dat mensen vereenzamen, geïsoleerd raken.
We bieden hun hier activiteiten aan, maar ze kunnen ook
gewoon terecht voor een
‘bakkie’ en een vriendelijk
woord.’’

Repaircafé

Een van de maandelijkse
activiteiten in het buurthuis
is het repaircafé. Buurtbewoners die over een bepaalde
vaardigheid beschikken
bieden bereidwillig hun hulp
aan.
Marcia ten Teije zit met verstelwerk achter haar naaimachine en voert tegelijkertijd
een geanimeerd gesprek met
buurtgenoot Jannie Witteveen. ,,Ik ben klant, hoor’’,
verduidelijkt Witteveen,
maar ondertussen hanteert
ze wel vaardig een tornmesje.
Ten Teije is enthousiast over
de contacten die ze met het
repaircafé opdoet: ,,Het is
altijd gezellig en je leert de
mensen uit je buurt kennen.
Je ontmoet hier meer mensen, dan wanneer je op zater-

dagmiddag thuis blijft zitten’’.
Aan een andere tafel zit een
groepje mannen bijeen. Ze
drinken koffie, praten en
lachen met elkaar en verdelen de klussen die voorbij
komen.
Alex Bouma buigt zich over
een fiets en de volgende staat
al te wachten. ,,Wij hadden
vroeger thuis een fietsenmakerij’’, verklaart hij zijn interesse. ,,Lekke banden, verlichting die het niet doet.
Dergelijke dingen repareren
we hier. Voor grotere reparaties zal men naar een fietsenmaker moeten, want daar
hebben we hier de apparatuur niet voor.’’
Geert de Jong onderzoekt
waarom twee klokjes ,,het
dan weer eens wel en dan

Marcia ten Teije (l) en Jannie Witteveen buigen zich in het repaircafé over verstelwerk.

weer eens niet doen’’. Hij is
geen buurtbewoner, komt
speciaal op de fiets vanuit
Luttelgeest om het repaircafé
van wijkvereniging Espelervaart te versterken. ,,Gezellig
en het houdt je van de
straat’’, zegt hij lachend over
zijn motivatie.
Aan weer een andere tafel is
de mevrouw die de klokjes
inbracht in gesprek met
Schoonveld. Als voorzitter
van het wijkplatform vindt
hij het ook belangrijk alle
activiteiten in het buurthuis
te ondersteunen.

Wijkplatform

Het wijkplatform vertegenwoordigt de belangen van de
wijk richting de IGW-partners (Integraal Gebiedsgericht Werken): de gemeente,
politie, welzijnsorganisatie
Carrefour en woningcorporatie Mercatus.
Schoonveld is enthousiast
over de samenwerking. ,,Wij
ontmoeten veel bereidwilligheid. We worden net als de
verenigingen voor Dorpsbelang serieus genomen. Tweemaal per jaar wordt er een
wijkschouw gehouden. Problemen die daar aangekaart
worden, worden meteen
aangepakt. Als wijkvoorzitter
heb ik bovendien een kort
lijntje met het gemeentebestuur en ook de lijnen met de
wijkagent zijn kort.’’
De Stichting Buurthuis Espelervaart is in 2011 opgeheven.
,,Op verzoek van de gemeente en omdat wij het belang
van het hebben van een
buurthuis onderschrijven
hebben wij als wijkplatform

Alex Schoonveld in gesprek met buurtbewoners.
het beheer toen overgenomen.’’
Het voornemen van de gemeente om buurthuizen
eventueel af te stoten, kwam
het bestuur dan ook rauw op
het dak vallen. ,,Je geeft ons
een buurthuis en vervolgens
hangt er sluiting boven ons
hoofd. Geen huurder wilde
nog bij ons huren, want het
zou maar tijdelijk zijn.’’
Voor een alternatief onderkomen van buurtactiviteiten
werd gekeken naar basisscholen in de buurt. ,,Dat had
gekund, maar dan zou er bij
meerdere basisscholen iets
moeten plaatsvinden. Mensen zouden ons dan niet meer
weten te vinden.’’

Exploitatie buurthuis

De gemeente heeft nu echter
besloten alle buurthuizen
nog drie jaar in eigendom te
houden. De besturen krijgen
in die tijd de gelegenheid te
laten zien waarom hun buurthuis de moeite waard is om te
laten bestaan.
Schoonveld heeft er begrip
voor, dat de gemeente manieren zoekt om te bezuinigingen: ,,Dat is geen gemakkelijk opgave, maar wij zijn blij
en opgelucht dat de druk wat
betreft het buurthuis van de

ketel is. Dat we verantwoording moeten afleggen, vind ik
terecht. Maar we hebben er
alle vertrouwen in dat buurthuis Espelervaart goed blijft
draaien.’’
In de vorige setting werd het
buurthuis vooral verhuurd
aan verenigingen. ,,Dat waren besloten bijeenkomsten
die ook elders konden plaatsvinden, maar wij willen het
buurthuis een sociaal gezicht
geven.’’Iedere maandag en
donderdag is er een inloop.
Bezoekers krijgen koffie,
maken een praatje, lezen een
krantje; niets moet. Tijdens
de inloop kunnen bezoekers
ook terecht voor computerhulpvragen.
Gedacht wordt verder aan
een wekelijks eetcafé, waar
voor een luttele bijdrage
gegeten kan worden en een
boekenuitleen in samenwerking met de bibliotheek, om
mensen aan het lezen te
krijgen.
Daarnaast zijn er activiteiten
zoals zumbadansen, klaverjassen en bridgen. Een denktank van tien tot vijftien
vrijwilligers komt regelmatig
bijeen om nieuwe activiteiten
te bedenken.
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