Het verhaal van Miriam Feddema, teamleider WIJ-Groningen en Joan van der Horst, opbouwwerker:

Het draait om vertrouwen

Joan en Miriam

Miriam: “Vorig jaar april werd het Wij-team
gevraagd om het contact met de Suikerbuurt
te verbeteren. Wij werden de schakel tussen
de instanties en de buurt. Het groot onderhoud zou beginnen, we hadden net een Oud
& Nieuw achter de rug waarbij het flink uit de
hand gelopen was met knokpartijen en de ME.
Er was weinig vertrouwen over en weer.”
Joan: “We gingen op zoek naar de positieve
krachten in de wijk. We wilden weten: wat willen de mensen, wat vinden ze belangrijk in hun
buurt en wie wil zich daarvoor inzetten? Het
groot onderhoud was een mooie aanleiding.
Ik hoorde bewoners praten ‘we gaan straks
verhuizen, waar moeten we met onze spullen
heen’. De mensen van de speeltuinvereniging
kwamen met het idee om een grote opruimactie te organiseren. Dat werd één groot feest,
een hele dag lang, met een rommelmarkt en
eten en drinken. Er was een straat afgezet
voor een stel grote zeecontainers, daar konden mensen alles heen brengen wat ze kwijt
moesten. Het werd begeleid door een milieu-steward die in de buurt is opgegroeid. En

wie zijn spullen niet zelf kon brengen, kreeg
hulp van de buurtbewoners. Toen zag ik voor
het eerst dat de saamhorigheid daar heel groot
is.”
Miriam: “Twee groepen wijkbewoners namen het initiatief om van Oud & Nieuw deze
keer een leuk gebeuren te maken. Een groep
rondom de jongeren en een groep rondom de
speeltuinvereniging. Ze deden alles zelf, wij
ondersteunden en deden de contacten met de
gemeente en de politie. De instanties wilden
de absolute zekerheid dat het goed zou verlopen, maar wij vonden het nóg belangrijker
dat de bewoners de vrijheid hadden om zelf
hun feest in te vullen en te regelen. Dat werd
een spanningsveld. Voor ons als WIJ-team was
dat niet gemakkelijk opereren, omdat we niet
zondermeer het vertrouwen van de buurt hadden. We waren ons scherp bewust dat we met
één verkeerde actie het beetje vertrouwen
dat was opgebouwd, konden kwijtraken.”
Joan: “Maar het liep fantastisch. Voor de bewoners was het ‘yes! we hebben het gedaan,

we hebben de Suikerbuurt positief op de kaart
gezet’.”
Miriam: “Dat samen oppakken, de buurt en de
professionals, dat moeten we in de toekomst
blijven doen. Wat helpt is dat de gemeente
zonder plan vooraf met de bewoners in gesprek gaat. Of het Oud & Nieuw is of de herinrichting of iets anders, samen bepalen ze hoe
het gaat worden. Dit is nieuw voor de gemeente en nieuw voor de Suikerbuurt.”

