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Piepen zonder gevoel voor timing
Woensdag 16 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. De burger mocht weer wat vinden.
Tegelijkertijd lag bij de Gemeente Groningen een plan klaar om een groep actieve Beijumers buiten
spel te zetten. Democratie moet natuurlijk, maar burgerparticipatie kan je als ambtenaar of politicus
ook teveel worden. Donderdag 17 maart vond er in het Trefpunt een Kerngroepvergadering plaats.
De Kerngroep Beijum is een overleg van bewoners en gemeente over ‘Wijkvernieuwing’. Behalve
Beijumers waren aanwezig stadsdeelbeheerder Ronald Rooijakkers, projectmanager wijkvernieuwing
Minetta Koornstra en Lottie Herfkens van communicatie, zeg maar het gemeentelijke
reclamebureau.
Daags na de verkiezingen kwamen ze naar het Kerngroepoverleg met maar één duidelijk doel: het
opblazen van datzelfde overleg. Ze vonden de sfeer al een tijdje niet prettig, niet constructief. (Als
niet erg constructieve columnist voeg ik er aan toe: en die wijkvernieuwing liep ook al niet zo lekker.)
Aan het begin van de vergadering deelde mevrouw Koornstra meteen maar doodleuk mee dat de
gemeente stopt met het Kerngroepoverleg: we gaan niet verder met jullie, ongeschikt.
Als actieve burger mag je weliswaar je stem uitbrengen, maar daarna wordt er weer van je verwacht
dat je ‘meewerkt’, ook al gaat het om een project dat bij een aanzienlijke groep bewoners en
ambtenaren allang door z’n poten is gezakt. Veel reguliere projecten worden ondertussen uit
frustratie als ‘Wijkvernieuwing’ voorgesteld. En een groot deel van het budget gaat bij gebrek aan
eigen expertise op aan salarissen van externe projectmanagers waarvan lange rapporten met mooie
plaatjes worden verwacht. Als het allemaal niet zo goed lukt, kun je die irritante bemoeials uit Beijum
missen als kiespijn. Ze wonen er ook nog eens en bezitten veel essentiële kennis van de wijk die
ambtenaren helaas missen. Veel irritanter kan het niet worden.
Het ergste zijn die actieve vrijwilligers die zich behalve voor deelprojecten ook interesseren voor het
integrale plaatje, zoals de mensen van de kerngroep en de bewonersorganisatie. Dan zit er maar een
ding op: direct afstraffen en laten zien Who’s Boss. Natuurlijk moet je ook ‘Burgerparticipatie ja’
kunnen aanvinken. Lastig, maar je ontkomt er tegenwoordig niet aan. Dan zoek je toch contact met
áárdige burgers die het totaalplaatje worst zal wezen en tevreden zijn met een goed gesprek over
kleinere zaken dichtbij huis. Verdeel en heers. Dat is precies wat mevrouw Koornstra voor ogen staat.
Ook de heer Rooijakkers zat in het complot. Bovendien liet hij zich tegen de voorzitter van de
bewonersorganisatie ontvallen: Je mag blij zijn dat we je informeren. Niet handig. Hoe regentesk wil
je het hebben? Mevrouw Herfkens van communicatie vond het allemaal best. Ze zat erbij en keek
ernaar.
Lieve mevrouw Koornstra, je hoeft Beijumers echt niet aardig te vinden. Je hoeft ook de sfeer
absoluut niet fijn te vinden, maar je moet ook niet piepen als je hebt te dealen met kritische, lastige
of bij tijd en wijle zelfs onvriendelijke burgers die zich met hart en ziel inzetten voor hun wijk. Dat is
je vak en daar ontvang je dat riante salaris voor.
Lieve Wethouder ‘Wijkvernieuwing’, het wordt echt niks zonder geschikt personeel. Uit jouw naam
werden actieve Beijumers gecancelled. Wat ga je daaraan doen?

