
 

 
 

Nieuwe coördinator: Cecilia Petit 

 

Op 1 maart startte ik als algemeen coördinator van Wijkcentrum de Pijp. Mijn voorgangster 

Germaine Princen, gaat onderzoeken of het leven in Frankrijk haar bevalt.  

 

Mijn naam is Cecilia Petit. Hiervoor was ik in dienst bij HVO-Querido, een opvang voor dak- 

en thuislozen en mensen met psychiatrische kwetsbaarheid. Verder werkte ik onder meer bij 

de GGD, Blijf Groep en Vluchtelingenwerk. Banen die ik met veel plezier bekleedde ondanks 

dat mijn studies geschiedenis en filosofie daar niet heel direct van pas kwamen.  

 

Ik ben 48, getrouwd met Martijn en heb twee kinderen: een dochter van 12 (Doris) en een 

dochter van 17 (Stein). In het weekend zijn ook de twee kinderen van mijn man er meestal: 

een gezellige boel.  

 

Ik woon in Amsterdam Nieuw West in een CPO: een huis dat we samen met een groep 

mensen hebben ontwikkeld en gebouwd. We zijn bezig om op de begane grond een plek te 

ontwikkelen voor- en door de buurt. In een wereld die steeds groter wordt en een overheid die 

zich terugtrekt, vind ik het enorm belangrijk dat je participatie en democratie dichtbij, in de 

wijk organiseert.  

 

Daarom was ik direct enthousiast toen ik gewezen werd op deze baan bij Wijkcentrum de 

Pijp. Het wijkcentrum zet zich al 50 jaar met succes in om de zeggenschap en eigenaarschap 

van burgers in de buurt te vergroten. Dat is ook in deze Corona-crisis, wezenlijk. Zoals de 

overheid zegt: alleen samen krijgen we het virus onder controle. Alleen samen kunnen we 

ervoor zorgen dat onze samenleving zich weer herstelt. Daarvoor is zeggenschap van de 

burgers op lokaal niveau van fundamenteel belang. Daar zet ik komende maanden graag mijn 

schouders onder. 
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