
“Ik ben fan van De Roege Boys. Het zijn jon-
gens uit Vinkhuizen die zich inzetten voor 
Vinkhuizen. Daardoor bereiken zij mensen die 
wij als gemeente niet bereiken. Ze doen goede 
dingen voor de wijk, en ik heb het idee dat de 
jongens door actief te zijn ook zelf zijn opge-
leefd. Ze weten mij te vinden en ik hen. Het 
is mooi dat ze in contact gekomen zijn met 
Sherlock Telgt van Backbone 050 en nu een 
ruimte hebben in de Travertijnstraat. Ook wat 
er binnen Backbone allemaal gebeurt, is inte-
ressant. Er zit van alles en nog wat. Het is een 
creatieve broedplaats.

Wel vind ik het een illusie om te zeggen: ‘Ik wil 
geen subsidie van de gemeente, alleen maar 
een pand’. Een gebouw kost de gemeente geld 
en aan het einde van het jaar moet ook onze 
begroting kloppen. Wij hebben de oplossing 
nog niet. Soms krijgen afdelingen binnen de 
gemeente opdrachten vanuit ons College of uit 
de Raad die niet direct in overeenstemming 
zijn met elkaar. Wij vinden het ontzettend be-
langrijk om initiatieven uit de stad mogelijk te 
maken en te faciliteren. Aan de andere kant 

hebben wij de Vastgoedorganisatie ook een 
bezuiniging opgelegd van structureel 2 mil-
joen euro. Elke keer wegen we de verschillen-
de belangen tegen elkaar af. Ons uitgangspunt 
daarbij is natuurlijk dat alles waar wij geld 
aan besteden als gemeente, ook het publieke 
belang versterkt. Het is in mijn ogen niet de 
bedoeling dat we mensen quasi gesubsidieerd 
in panden zetten terwijl dan eigenlijk niemand 
weet welk doel ze dienen. Immers een pand 
gratis beschikbaar stellen is ook een vorm van 
subsidie verlenen maar dan in natura. Hier als 
gemeente duidelijk in zijn, vind ik belangrijk. 
Met als voorbeeld hier De Roege Boys. We vin-
den dat ze belangrijk werk voor de wijk doen 
en geven ze daarom een bijdrage om de huur 
te kunnen betalen.”

Het verhaal van Paul de Rook, wijkwethouder:

Zorgen dat burgerinitiatieven de wind mee krijgen

Paul


