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't Broek moet zichzelf zien te redden

Barth van Eeten met vrijwilligers bij het UBOpand.

't Broek moet zichzelf zien te redden
JULES HUIJNEN
Stichting UBO wil werklozen in Arnhemse wijk 't Broek perspectief bieden.
Arnhem"Er zijn hier in 't Broek families waar al generaties lang niemand een vast inkomen heeft. Die
weten niet beter dan dat je geld krijgt van de sociale dienst. Die instelling moeten we veranderen."
Barth van Eeten is initiatiefnemer van stichting 't Broek Omhoog (UBO). De organisatie wil werklozen
in de Arnhemse wijk 't Broek weer aan het werk krijgen. Als het even kan binnen en voor de wijk. Het
burgerinitiatief wil werkgelegenheid creëren door zelf projecten op te zetten.
De zelfredzaamheid van projecten moet UBO onderscheiden van eerdere initiatieven. "We hebben een
subsidie gekregen om van start te kunnen gaan, maar daar moet het bij blijven. Als een project zichzelf
niet kan onderhouden, moet de stekker eruit. Zelf nemen we niemand in dienst", zegt Van Eeten.
"We kijken naar kansen in de wijk, helpen met het opzetten van een project, zoeken een projectleider en
waar nodig begeleiding voor nieuwe werknemers. We werken daarvoor samen met Volkshuisvesting,
Rijnstad en Driestroom."
Van Eeten heeft genoeg ideeën. Woningcorporatie Volkshuisvesting heeft een leegstaand pand aan de
Rietgrachtstraat ter beschikking gesteld als thuisbasis voor UBO. "We mogen het pand en het terrein
eromheen voor een euro per maand huren. Daarvoor moet het wel volledig worden opgeknapt. Dat willen
we doen door het als een leer/werkplek te gebruiken. Op die manier kunnen we mensen opleiden tot
timmerman of schilder. Het terrein kunnen we gaan uitbaten, als parkeerplaats of plek voor een
rommelmarkt. Die ideeën zijn we nu aan het uitwerken."
Gerrit Breeman, directeur van Volkshuisvesting Arnhem, is blij met het initiatief. "Dit is hét model voor
de toekomst. Initiatieven waarbij burgerparticipatie centraal staat en die de eigen wijk verbeteren. Waar
mogelijk willen we hierbij helpen."
Samen met medeinitiatiefnemer Winny van Bakel en Roberto Mangré vormt Van Eeten het bestuur van
UBO. Hij kent 't Broek uit zijn tijd als wethouder van Arnhem, tussen 2006 en 2010. De stichting wil
werklozen weer perspectief bieden. Door in en met de wijk zelf te werken moeten ze weer trots worden
op hun omgeving.
Van Eeten herkent drie bevolkingsgroepen in de wijk: oorspronkelijke woonwagenbewoners, een grote
Turkse bevolkingsgroep en jonge creatievelingen. "Alle drie hebben een handelsachtergrond. Handel en
distributie moeten de identiteit van de wijk gaan bepalen. Met dat idee zijn we op zoek naar projecten en
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samenwerkingspartners. Wij gaan in 't Broek zitten om van binnenuit iets te veranderen. Daar moeten
bedrijven in de wijk zich ook verantwoordelijk voor geen voelen."
Handel en distributie moeten de identiteit van deze wijk gaan bepalen
Barth van Eeten, UBO
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