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'Geef het buurthuis aan de mensen'

Willem Beumer (rechts) op de wekelijkse koffieochtend in buurthuis 't Huukske in de Arnhemse
wijk Lombok. foto Marc Pluim
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Arnhem wil bewoners meer zeggenschap geven. In de wijk Lombok hebben ze het al voor het zeggen.
Alleen praten over wat in een wijk beter kan, leidt tot frustraties. Dat is de ervaring van voorzitter Willem
Beumer van Stichting 't Huukske Arnhem West. "Geef mensen verantwoordelijkheid, dan ontstaan mooie
initiatieven in een buurt. Wij hebben het beheer van het buurthuis van Stichting Rijnstad in 2011
overgenomen en nu zie je een veel grotere betrokkenheid bij 't Huukske, dat acht jaar geleden nog met
sluiting werd bedreigd."
Met een legertje van vijftig vrijwilligers houdt het bestuur het buurthuis zonder de jaarlijkse
gemeentelijke subsidie van 75.000 euro al vijf jaar overeind. Dat wordt vandaag vanaf 15.00 uur gevierd.
"Wij zijn blij dat wij 't Huukske in eigen beheer hebben genomen. Het is een ontmoetingsplek geworden
voor en vooral door buurtbewoners. En omdat we het zo mooi hebben opgeknapt, huren steeds meer
commerciële partijen bij ons ruimte", zegt Beumer.
De gemeente Arnhem wil wijkbewoners meer zeggenschap geven. Daarvoor is het programma Van
Wijken Weten bedacht. Bewoners van de wijken Spijkerkwartier en Lombok brengen dat in praktijk. In
het Spijkerkwartier hebben bewoners buurthuis De Lommerd in beheer genomen.
"Geef het buurthuis terug aan de mensen. Dan wordt het hun huis, dan voel je je er verantwoordelijk voor
en ga je er verstandig mee om", zegt Beumer.
Volgens hem kan dat ook op andere terreinen, zoals de gemeente wil. Geef mensen verantwoordelijkheid
voor een plein of een straat. "Dan spreken ze elkaar erop aan. Dat werkt echt."
De gemeente gaat in acht wijken Wijkteams Leefomgeving instellen. Die bestaan uit ambtenaren. Zij
verlaten het stadhuis en gaan in de wijk werken. Samen met bewoners gaan zij de leefbaarheid in de wijk
vergroten. De wijkteams bepalen zelf waar geld aan wordt uitgegeven.
Beumer juicht dat toe. "Ga niet alleen met elkaar praten. Dan haken mensen gefrustreerd af. Zorg ervoor
dat plannen worden uitgevoerd. Wij hebben vijftien werkgroepen gekend die over sluipverkeer in de wijk
hebben gepraat. In twintig jaar is er niets gebeurd. Daar lopen mensen niet meer voor warm."
In Lombok is het tij gekeerd. 't Huukske bruist van de activiteiten. Daar zorgen de bewoners zelf voor.
Het eerste wat zij na de overname hebben gedaan, is het verminderen van de uitgaven door
energiebesparende maatregelen te treffen. De ruimten in het buurthuis werden aantrekkelijk gemaakt voor
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energiebesparende maatregelen te treffen. De ruimten in het buurthuis werden aantrekkelijk gemaakt voor
verhuur en consumptieprijzen werden verhoogd. Ook gingen bewoners in het buurthuis voor elkaar
koken. Dat was de sleutel tot succes, meent Beumer. "Een bewoner komt een keer meeeten. Een
volgende keer vraag je of ze wil helpen koken. Zo krijg je steeds meer betrokken mensen."
Ga niet alleen met elkaar praten. Zorg dat de plannen ook worden uitgevoerd
Willem Beumer, 't Huukske
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