De leegstand in kantoren is de
grootste bron van ergernis voor de
bewoners. De verlaten flatgebouwen, waarvan sommige tijdelijk
anti-kraak bewoond, trekken als
het ware de energie uit de wijk. “En
dan bouwen ze rustig weer twee
nieuwe kantoorkolossen, ik snap
er niets van,” verzucht mevrouw
Barbas. Zij is actief in de bewonerscommissie en het wijknetwerk
en vertelt dat er met name op de
Zandwal en de Veenwal sociale problemen zijn. De bewoners uit verschillende culturen hebben nauwelijks contact met elkaar. Dat komt
de sfeer niet ten goede, er zijn
veel ruzies en ongeregeldheden.
Op de Zandwal gaat het overigens
wel beter sinds daar de woningen
gerenoveerd worden.
In 2005 is in Merwestein het betaald parkeren ingevoerd, tot grote
ergernis van de bewoners. Mevrouw Barbas: “Ik snap dat het nodig is, omdat anders alle bezoekers
van het stadscentrum hier komen
parkeren. Maar het heeft wel tot
gevolg dat ouderen minder bezoek
krijgen. Daardoor kunnen ze in een
isolement raken”.
Een jonge moeder ijvert via de
bewonerscommissie voor meer
speelplaatsen in Merwestein. Zij
is het eens met de heer Van Dijk
als die zegt: “Ik zou willen dat de
gemeente zich actiever opstelt om
samen met ons problemen op te
lossen”.
In Merwestein wonen veel jongeren, maar er is voor hen niet veel te
doen. Voor ouderen trouwens ook
niet. Een buurthuis of ontmoetingscentrum ontbreekt. Met klachten
kunnen de bewoners terecht in het
wijkkantoortje Het Portaal. Maar
daar is bijna nooit iemand, dus dat
schiet niet op. Communicatie is in
het algemeen een belangrijk aandachtpunt voor de professionele
instanties. Bewoners krijgen vaak
geen antwoord op hun klachten
en vragen. Dan haken bewoners af
want: “Er wordt toch niet naar ons
geluisterd”.

Zorg en

Groepsgesprekken
Na de film geeft Jan Joost Meijs,
directeur van Gezondheidscentrum
De Roerdomp, de aftrap voor de
discussie in groepen. De thema’s
voor die groepsgesprekken komen
uit de film. De uitnodiging luidt:
kom met creatieve oplossingen
voor ervaren problemen. Overigens
zou dat het gezondheidscentrum
nog wel eens klanten kunnen kosten. Meijs: “Als mensen tevreden
zijn worden ze minder snel ziek en
hebben ze dus ook minder zorg
nodig. Toch is dat wat we willen.
Daarom hebben we Web Nieuwegein opgericht. Om samen met de
bewoners, de gemeente en alle
organisaties te werken aan wijken
waar het goed wonen is”.
Een impressie uit de groepsdiscussies en het daarop volgend spiegeldebat.

Thema groep 1:
Jongerenoverlast
Een oudere bewoner van Doorslag:
“Je moet met jongeren in gesprek
gaan, ook als er geen problemen
zijn. En dan niet zo van: ‘Ik ben van
de bewonerscommissie en ik kom
eens met je praten.’ Dan schep je
meteen afstand. Nee, gewoon praten van mens tot mens”.
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Conclusies uit deze groep:
• Criminaliseer de jongeren niet,
stel wel grenzen. Toon begrip
en benader hen positief.
• Geef de jongeren verantwoordelijkheid en spreek ze daar ook
op aan. “Kijk naar het succes
van Het Huisje, dat werkt toch
prima?”
• Jongeren zijn moeilijk collectief
te bereiken. Ze zitten bijvoorbeeld niet in het wijknetwerk.
Daarnaast speelt het punt van
de veiligheid. Veel jongeren
hebben tegenwoordig een kort
lontje. “Je krijgt vaak een grote
mond, of erger, als je iemand
aanspreekt”.
De wijkagent kan ook een rol
spelen in de verbetering van het
contact met jongeren, denkt men.
Jammer trouwens, dat zowel de
wijkagent als de jongeren ontbreken op deze conferentie. Hopelijk
zijn ze er de volgende keer wel bij.

Thema groep 2:
Verkeersoverlast/parkeren
Het betaald parkeren voor bewoners en hun bezoek stuit in beide
wijken op grote bezwaren. Iemand
oppert een creatieve oplossing
voor bezoekers. “Maak het mogelijk om via internet een bezoek
aan te kondigen, zodat je op die
dag tegen gereduceerd tarief kunt
parkeren.”
Carla Curvers: “Het betaald parkeren heeft de aandacht van de
gemeente, in ieder geval waar het
de mantelzorgers betreft.”

