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Met het geld van minister Vogelaar hebben de ‘prachtwijken’
tonnen extra voor ideeën van bewoners. Maar is er wel
behoefte aan zoveel geld voor leuke dingen? En verwacht het
stadsdeel niet te veel van bewoners?

Moeilijk meetbaar
Of buurtfeesten, schoonmaakacties en kunstprojecten ook echt bijdragen aan de sociale cohesie in
een buurt, is moeilijk te zeggen. Volgens het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP), dat vorig jaar een
onderzoek publiceerde over de effecten van dit
soort initiatieven op de sociale contacten tussen
allochtonen en autochtonen, is daar nog nauwelijks iets over te zeggen.
Volgens filosoof Machiel Keestra van de Universiteit van Amsterdam, die zich al een aantal jaar
verdiept in het fenomeen sociale cohesie, is dat niet
zo vreemd: “Het is moeilijk meetbaar, omdat veel
effecten pas op de lange termijn zichtbaar worden.” Toch zijn er volgens Keestra genoeg redenen
om aan te nemen dat bewonersinitiatieven succes
zullen hebben:
“Buren die met elkaar gebarbecued hebben, voelen
zich veiliger op straat en meer thuis in hun buurt.”
En wat betreft de moeilijk bereikbare bewoners:
“Uit onderzoek blijkt dat bewoners die zich afzijdig
houden of zich afwachtend opstellen, sneller betrokken worden door actieve medebewoners dan
door de overheid zelf.”
Omdat bewoners beter dan het stadsdeel kunnen
zien waar behoefte aan is in de buurt, mag de overheid daar best wat geld aan besteden: “Een miljoen
per jaar voor bewonersinitiatieven in een stadsdeel
vind ik niet zoveel.” Maar dan moet de overheid wel
meewerken: “Een buurtbarbecue is leuk, maar zonder goede huisvesting, gezondheidszorg, scholing
en een buurtregisseur op straat, heeft het geen
zin.”
De inspanningen van bewoners alleen zijn niet genoeg: “Zolang bepaalde groepen onderaan de sociale ladder staan, kun je in een buurt samen eten en
drinken wat je wilt, maar dan zijn de verschillen
tussen buurtbewoners te groot om daar hechte
banden uit te laten ontstaan.”

Verdeling

Bewonersfeest bij de ingang van de Piet Heintunnel, georganiseerd in 2004, toen er nog geen Vogelaargelden waren.
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Buurtbudget/
initiatieven

Vogelaargeld

Zeeburg

€142.000

€195.000

Slotervaart

€266.000

€100.000

De Baarsjes

€120.000

€300.000

Noord

€400.000

€500.000

Bos en Lommer

€60.000

€240.000

GeuzenveldSlotermeer

€267.000

€444.000

Osdorp

€ 50.000

€280.000

Zuidoost

€136.000

€260.000

OostWatergraafsmeer €150.000

€100.000

