#Wijkcentrumdepijpweg? #Basisweg! #Participatieweg! #Democratieweg!

Als we niets doen is De Pijp op 1 januari 2021 haar Wijkcentrum kwijt. Al drie jaar praten we
met de gemeente over financieren van een gezond en stevig wijkcentrum. Iedereen is blij
met wat we doen, maar ondertussen wil het stadsdeel onze structurele subsidie stopzetten.
De centrale stad moet maar betalen vinden zij en de stad vindt dat het stadsdeel moet
betalen. Geld weg in plaats van geld erbij. Een rare uitkomst van een lang traject hangt als
een zwaard van Damocles boven ons hoofd.
Velen waarderen de manier waarop wij bewoners en ondernemers bijstaan en betrekken in
belangrijke discussies. We hebben de afgelopen jaren samen met het stadsdeel en de
gemeente in goed overleg gepraat en gezocht naar een stevige basisfinanciering. Het
resultaat is een schriftelijke intentieverklaring van de gemeente én een gezamenlijk
opgesteld visiestuk. Zowel stad als stadsdeel zijn het met ons eens dat we een nuttige
bijdrage leveren aan het betrekken van bewoners en ondernemers en het welzijn in de stad.
In ons laatste gesprek in het najaar 2019 was de vraag niet óf, maar vooral waarvandaan het
geld zou komen.
Het enige concrete bericht is nu dat het stadsdeel de subsidie stop wil zetten per 1 januari
2021. Eind mei liet wethouder Rutger Groot Wassink in een informeel telefoongesprek weten
dat hij die subsidie niet kan overnemen. Als dat zo blijft moet het wijkcentrum per 1 januari
2021 dicht. Een test voor de betrouwbaarheid van de overheid.
Jouw vragen en opmerkingen & onze antwoorden

Wat doen jullie eigenlijk voor bewoners?
We helpen mensen die onze buurt leuker, liever, schoner, stiller, duurzamer, groener,
betaalbaarder en leefbaarder willen maken.
-

-

Een bewoner heeft een idee voor de straat. Hoe pak je dat aan en hoe vind je
medestanders? We geven advies, helpen mee waar nodig met praktische zaken
en helpen de groep op weg tot die ons niet meer nodig heeft. We houden wel
contact, de deur blijft altijd open staan.
We verbinden groepen aan elkaar waardoor de netwerken en de kennis worden
vergroot en versterkt. We zijn goed op de hoogte van actieve mensen en groepen
in De Pijp.

-

-

-

We gaan al heel wat jaartjes mee en hebben samen met ons netwerk een schat
aan kennis en ervaring. Daarmee hebben we in het verleden grootschalige sloop
in de buurt voorkomen en bijgedragen aan vele mooie dingen. We hebben samen
met actieve bewoners en ondernemers geholpen onze gewaardeerde buurt te
vormen (al zijn er steeds genoeg problemen en kansen om ons mee bezig te
houden).
We denken en werken altijd vanuit de bewoners en ondernemers. We begrijpen
de drempels en hobbels waar ze tegenaan lopen. We weten ook hoe de
gemeente en het stadsdeel werken en hebben waardering voor de mensen daar
die hun best doen om er iets moois van te maken. We snappen ook de
bureaucratie en proberen die te omzeilen of praktisch op te lossen.
Als een idee van bewoners en ondernemers niet past in het beleid van de
gemeente heb je de politiek nodig. We kennen de wegen en hoe je je plan, je idee
over het voetlicht krijgt. We geven daarover advies. Mits nodig helpen we langer
mee omdat de bureaucratie en de politiek een lange adem van bewoners en
ondernemers vergen.

Het geld kan toch ook rechtstreeks naar bewonersinitiatieven gaan?
Onderzoek en praktijk laten zien dat de kwaliteit, kwantiteit en duurzaamheid van
bewonersinitiatieven veel groter is wanneer zij onafhankelijke hulp krijgen, bijvoorbeeld door
het wijkcentrum.
Veel mensen doen graag iets als vrijwilliger voor hun buurt. Helaas gaat veel tijd en energie
op aan minder leuke of moeilijke klussen. Wie gaat de ontbrekende kennis uitzoeken,
stukken lezen, de regels snappen, de politiek benaderen, met ambtenaren spreken, de
groepsdynamiek met je buren in de gaten houden, de nieuwe vrijwilligers zoeken, de
opbrandende buurvrouw opbeuren, de afhakende boze buurman betrekken? Hoog- of
laagopgeleid? Zelfredzamen of minder zelfredzamen? Het wijkcentrum staat bewoners en
ondernemers met raad en daad bij.
Kan een grote welzijnsinstelling dat niet doen? Het wijkcentrum brengt veel verschillende
bewoners en ondernemers bij elkaar en faciliteert en ondersteunt hen. Zo dragen we bij aan
de sociale cohesie en de verbetering van de wijk. Bijkomend voordeel is dat de hulp aan
kwetsbaren en de verbinding met zelfredzame bewoners zo op een relatief goedkope manier
tot stand komt.
Kunnen de gebiedsmakelaars van de gemeente dat werk niet doen?
Ambtenaren doen belangrijk en nuttig werk, maar het is niet altijd de beste route om zaken
door ambtenaren te laten regelen. Sommige dingen kunnen beter onafhankelijk en vanuit de
bewoners gedaan worden. Juist door de samenwerking met ambtenaren versterken we de
positie van de bewoners en ondernemers.
Wat hebben jullie eigenlijk nodig?
We hebben jaarlijks € 225 duizend nodig om structureel te blijven voortbestaan en ons werk
echt goed te kunnen doen.
Dat is veel geld! De gemeente moet toch bezuinigen?
Voor dat geld draaien veel projecten, hebben we een Pijp Krant en werken 5 mensen
parttime. Het is minder dan de kosten voor 3 ambtenaren. Die zijn ook nodig om belangrijk
werk te doen in de stad, maar de bewoners mogen ook wel een beetje onafhankelijke hulp
krijgen. Bovendien geeft de gemeente per jaar ruim € 306 miljoen uit aan de inhuur van
externen (Parool 19 mei). Het wijkcentrum kan daar bij wijze van spreken 1360 jaar lang van
betaald worden.

De gemeente kan veel geld besparen door participatietrajecten of gesprekken tussen
gemeente, bewoners en ondernemers te laten begeleiden door organisaties als het
wijkcentrum en niet door dure externe bureaus.
De gemeentebegroting staat onder druk door corona, hoe stellen jullie je dat dan
voor?
Ook in de coronacrisis, waarin de overheid miljoenen uittrekt om ervoor te zorgen dat
bedrijven overeind blijven is een bijdrage voor het wijkcentrum een relatief klein bedrag waar
je heel veel voor terug krijgt.
Heeft gemeente nu met corona geen andere prioriteiten dan het overeind houden van
een wijkcentrum?
Juist in deze tijd zijn de Amsterdammers meer dan ooit nodig om samen onze stad weer op
te bouwen. Er worden straks grote problemen in het sociale domein verwacht. Ambtenaren
en professionals zitten klaar om daarmee aan de slag te gaan. Allemaal bedacht in
achterkamertjes. Dat terwijl de kracht van de Amsterdammers nodig is om te herstellen na
de ravage die corona aanricht. Laat bewoners en ondernemers meebeslissen, laat ons
daaraan meedoen. Anders wordt het een onmogelijke zaak.
Waar moet dat geld dan vandaan komen?
Ons werk past prima binnen de subsidie ‘basisvoorzieningen van stadsdeel Zuid’ én in de
agenda ‘democratisering van de stad’. Ze kunnen ons ook inhuren, daar is ook meer dan
genoeg geld voor (zie hierboven).
De politiek kan ook besluiten dat van budgetten voor het herstel van corona een klein stukje
ingezet moet worden voor onafhankelijke hulp aan bewoners. Een ander voorstel is
onafhankelijke hulp aan bewoners en ondernemers te financieren uit het budget voor
openbare ruimte. Als je daar een klein stukje van gebruikt is dat genoeg geld en levert het
veel betrokkenheid en betere plannen op.
Wat levert dat de stad en haar bewoners op?
Zo krijgen in de hele stad actieve bewoners en ondernemers en hun organisaties de ruimte.
De gemeente kan zo haar plannen voor versterking en vernieuwing van de democratisering
de ruimte geven.
Maar zijn jullie niet ook een ’luis in de pels’ voor de gemeente?
Soms wel, maar ook dat is belangrijk. Af en toe is er wat wrijving tussen bewoners en
gemeente, maar vaak leidt dat uiteindelijk tot betere plannen en mooie oplossingen. Dus
daar moet je niet bang voor zijn.
Waar staan we over 2 jaar?
Als de stad echte democratisering wil – en het gemeentebestuur heeft dat in haar
programma staan – dan krijgen bewoners en ondernemers veel meer te zeggen. Dat kan je
niet vanuit de gemeente organiseren, dat werkt niet. Wij werken graag samen met de
gemeente en andere organisaties in de stad aan een plan hoe we daar voor de hele stad
een stevig fundament voor bouwen. Zodat de ideeën van mensen echt gebruikt worden en
ze mede vorm kunnen geven aan plannen. We moeten af van inspraak over plannen die al
vast staan en waar bewoners alleen maar voor de vorm iets over mogen zeggen.
Wat kan ik doen om jullie te helpen?
Als je ideeën hebt hoe je ons kunt helpen horen we dat graag.
Mail met ons via info@wijkcentrumdepijp.nl.
Meedoen aan onze eerste ZOOM actiebijeenkomst op 2 juli? Mail ons dat ook even.
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