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Steenwijk - Iedereen is welkom, er zijn gratis hapjes en drankjes. Zaterdag 21 april wordt er voor de eerste keer
een wijkmarkt gehouden in wijkgebouw De Gagels.
‘Tussen ’s middags vier en ’s avonds zeven uur kunnen wijkbewoners met elkaar in gesprek en ook met
organisaties als gemeente, politie, en welzijnswerk over hoe we samen de wijk kunnen verbeteren’, zegt Sandra
Lampe van Sociaal Werk de Kop.
‘Bewoners mogen zelf ideeën aandragen over hoe het allemaal beter en leuker kan in de wijk. Na deze
bijeenkomst gaan de betrokken organisaties met de ingediende plannen aan de slag. Zo komen we samen met de
wijk in actie. Dat onder het motto: jouw idee, wij doen mee’, zo vervolgt Lampe.

Laagdrempelig

‘Zo’n wijkmarkt is een prima manier om mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen
en ook met professionele instanties. Een uitstekende formule om te ervaren wat er onder mensen leeft’, zegt Lina
van Veen. Zij is coördinator wijken en kenen van gemeente Steenwijkerland. ‘Op basis van wat er wordt
aangedragen kunnen we bezien wat we allemaal met elkaar op kunnen pakken. Mensen krijgen zo ook een beeld
van wat gebeurt hier en wie zijn hier werkzaam.’ Ze noemt overheidsparticipatie van groot belang. ‘We staan als
gemeente graag met de voeten in de wijk. Daarbij zijn contacten en mensen met elkaar in contact brengen erg
belangrijk.’ Een wijkmarkt is bij uitstek de manier om mensen te betrekken bij de eigen leefomgeving. ‘Dan kun
je inwoners een spiegel voor houden, zo van dit is je wijk’, zegt contactambtenaar Kor van der Velde. ‘En dan
daarna samen aan de slag, zowel organisaties als bewoners.’

Kinderen
De kinderen van de Emmaschool en Johan Frisoschool in De Gagels worden ook nadrukkelijk bij de wijkmarkt
betrokken. ‘Ze mogen plannen indienen voor een leuke activiteit in de wijk. Dat kan van alles zijn, zoals
bijvoorbeeld een stratenfestival of grote rommelmarkt. Het gaat om een compleet uitgewerkt plan. Dat mag ook
met een maquette. Voor het beste idee hebben we een prijsje en uiteraard is het dan ook de bedoeling dat de
aangedragen activiteit er komt.’ Tijdens de wijkmarkt zelf worden de kinderen niet vergeten. ‘Wat we precies
allemaal gaan doen moeten we nog even bezien, maar schminken en een springkussen zal er zeker zijn.’

Wijkwandeling
Een onderdeel van de wijkmarkt is een wijkwandeling. Vertegenwoordigers van Woonconcept, gemeente, en
Sociaal Werk de Kop gaan door de wijk om met mensen in gesprek te gaan. ‘Dat is ook een soort schouw, kijken
naar de openbare ruimte’, zegt Noor Koops. Zij is bewonersconsulent van Woonconcept. Maar het gaat bij deze
wandeling om veel meer zaken. ‘De schouw is slechts een klein onderdeel. Streven is om tijdens deze wandeling
ook een beeld te krijgen over thema’s als eenzaamheid en betaalbaarheid van de woningen. Zo is de
huurachterstand van bewoners in De Gagels toegenomen.’ Ook wordt er gekeken naar veiligheidsaspecten. ‘De
oversteek op de Kallenkoterallee naar het gezondheidscentrum wordt bijvoorbeeld vaak onveilig genoemd.’

Verbetering
De constatering van de één kan tot gevolg hebben dat de oplossing bij een andere partij ligt. ‘Daarom is het de
bedoeling dat op deze dag, zaterdag 21 april, de wijk in zijn geheel en door iedereen op een goede manier onder
de loep wordt genomen. En dat we vervolgens met elkaar in overleg gaan en werken aan verbetering.’ Nieuwe
bewoners in de wijk krijgen een cadeaubon van Woonconcept. ‘Een bon voor een gratis taart. Een deel van de
bon gaat door de bus bij de nieuwe bewoner en het andere deel bij de buren. Zo integreer je iemand in een wijk
en breng je hem of haar onder genot van taart in contact met de buren.’ In Meppel had dat recent bijzondere
gevolgen. ‘Een man en een vrouw vonden elkaar zo leuk, dat ze nu een relatie hebben. Hartstikke goed toch.’

