Het verhaal van Cor Roeters, bewoner:

We zijn gelijkwaardige gesprekspartners
Cor

“Eerst wilden ze de Suikerbuurt afbreken, vanwege die schimmeltoestanden. Daarna mochten de huizen ineens weer blijven staan. Onze
buurt heeft een hele historie van commotie en
narigheid met instanties, maar nu zijn de aannemers dan eindelijk bezig en veel straten zijn
opgebroken. Toen ik hoorde dat de gemeente
de Suikerbuurt wilde herinrichten, dacht ik:
daar wil ik bij zijn. Ik wil wel eens zien wat
voor idee ze daar bij hebben, hoe ze dat gaan
doen.
De inloopavond van de gemeente was op 10 februari. De dagen daarvoor hoorde ik al reacties
op straat: hé heb jij ook bericht gehad? Heel
veel buurtbewoners zouden komen, veel mensen zoals ik, die het belangrijk vinden dat we
het in onze buurt gezellig hebben met elkaar.
Er werd ons die avond geen kant en klaar plan
gepresenteerd. We kregen een leuk praatje over
de geschiedenis van de buurt en ze vertelden
over mógelijkheden, waar we zoal aan konden
denken bij een herinrichting. We moesten het
zelf gaan bedenken. Groen, bankjes, waar je de
auto zet… Je kon je eigen groepje uitkiezen en
wat ook fijn was, er stond geen druk op van zoveel minuten heb je en dan gaan we ruilen van
groep. Als je bij de een was uitgepraat kon je
bij een ander kijken. Je kon gewoon je ideeën
kwijt. Geen enkele keer zeiden de mensen van
de gemeente ‘dit is niet mogelijk’. Ze lieten
wel zien dat bepaalde ideeën problemen konden opleveren. Daar werd gewoon onder elkaar
over gediscussieerd en dan kwam je er samen
uit. We waren gelijkwaardige gesprekspartners,
de bewoners en de gemeente. De houding van
de gemeente was niet van ‘ik weet het’. Of ‘ik
wil het zo’. Nee, van ‘hee, goed idee, dat moeten we meenemen’. Dat vond ik mooi.

Sommige bewoners hebben altijd kritiek op
de gemeente, de politie, instanties. Niet onterecht, gezien het verleden, maar dan vind ik
het jammer dat juist díe mensen er niet waren.
Wel kritiek hebben en negatief zijn maar als je
iets positiefs kunt bijdragen laat je het afweten: daar houd ik niet van. Ik ben benieuwd of
ze er de volgende keer bij zijn. Daar durf ik ze
persoonlijk op aan te spreken. En dat doe ik
ook!”

