Gouda Veilig, dat doen we samen... met de buurt
Ook al gaat het beter met de objectieve en subjectieve veiligheid in Gouda, het blijft een heet
hangijzer. De beleving van veiligheid loopt ook erg uiteen – in de veiligste wijken van Gouda voelen
mensen zich soms zeer onveilig, in de meest onveilige wijken juist helemaal happy. Tegelijk vragen
buurtbewoners actie van de gemeente, voelen ze zich betrokken en zoeken ze naar ondersteuning
vanuit de overheid.
Bij de laatste bijeenkomsten over veiligheid pleitte GroenLinks voor het meer betrekken van de
buurten van Gouda bij veiligheid. In deze notitie geven we een aantal handvatten voor de discussie
hierover. Hiermee hopen we tevens een brug te slaan van veiligheid naar leefbaarheid.
Op dit moment worden burgers pas laat in het proces betrokken. Simpel gezegd moet er eerst iets
mis gaan, voordat een heel circus van agenten, hulpverleners en welzijnswerkers langskomt. Zodra
die langskomen gaat de beerput open, en regent het klachten en ontevredenheid. Pas na een tijdje
raken de verhoudingen genormaliseerd en verbetert de situatie. Dit alles levert tijdverlies op, tijd
waarin burgers zich nog steeds niet veilig en serieus genomen voelen.
Om hier wat aan te doen wil GroenLinks inzetten op een pro-actieve gemeentelijke overheid. We
moeten niet wachten tot het mis gaat, we moeten standaard de wijken en buurten in. We moeten
het gesprek organiseren met en tussen bewoners over veiligheid. Wat gaat er goed en wat kan beter?
Welke prioriteiten hebben de bewoners? Wie speelt welke rol? Op basis van dat gesprek worden
heldere afspraken gemaakt tussen de relevante partijen. Afspraken die moeten worden nagekomen.
Een aanpak die in feite nu al wordt ingezet in wijken als Gouda-Oost, maar die wij graag
kleinschaliger (buurtniveau), en eerder (pro-actief in plaats van achteraf) zien gebeuren.
Deze aanpak vraag ook van de gemeente dat zij haar burgers organiseert. Geef mensen tijdig de
juiste informatie, breng mensen met elkaar in contact, geeft ze de instrumenten om zich actief in te
zetten voor een veilige buurt. Als er een probleem is met hangjongeren, zorg dan dat omwonenden
een cursus kunnen krijgen over hoe die hangjongeren aan te spreken. Zo kan je zorgen dat een
probleem niet escaleert met het eerder genoemde circus tot gevolg, maar wordt het opgelost als het
nog kleinschalig is. Ook andere mogelijkheden om burgers te “trainen” in hun rol als actieve burger
moeten worden opgepakt. Pas als de gemeente preventief op buurtniveau gaat werken aan veiligheid
worden dit soort beginnende problemen zichtbaar en zijn ze op te lossen – of worden het zelfs geen
problemen. Je geeft uiteindelijk minder geld uit aan een betere oplossing.
Op deze manier luisteren naar de bevolking stimuleert niet alleen de veiligheid en het
veiligheidsgevoel. Ook andere leefbaarheidszaken kunnen aan het licht komen in een pril stadium.
Deze kunnen worden doorgespeeld naar de juiste persoon binnen de gemeente en haar partners. De
gemeente komt dichterbij, laat zien dat ze haar verantwoordelijkheid als regisseur neemt, kan
daadkracht laten zien. Hoewel veiligheid de kern is, moet er ruimte zijn om de gesprekken breder te
voeren dan alleen veiligheid: leefbaarheid, buurtsamenhang en vertrouwen in elkaar als
buurtbewoners moeten evenzeer aan bod kunnen komen – al naargelang de behoeftes in de buurt.
GroenLinks wil dat de Gouwenaren in een veilige stad kunnen wonen, waarin iedereen zich ook veilig
voelt. Een onveilig gevoel beperkt de vrijheid en het welzijn van onze inwoners. Die gevoelens zijn
het belangrijkste in de eigen directe leefomgeving. Nu de veiligheidscijfers langzaam de goede kant
op gaan is het tijd om onze ambities bij te stellen, vanuit het positieve draagvlak dat ontstaat door
te pakken. Wij roepen daarom het College op om het pro-actieve veiligheidsgesprek op buurtniveau
uit te werken in een plan van aanpak, zodat we eind 2008 het gesprek met de buurten aan kunnen
gaan.
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