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Leeuwarden roept het Rijk op: Dicht de kloof!
Een integraal programma voor Leeuwarden Oost voor de komende 20 jaar
Help gemeenten en maatschappelijke partijen om de kloof te dichten
tussen de mensen die vooruit gaan en die achterblijven. Dat is in een
notendop de oproep “Dicht de Kloof!”. Burgemeester Buma deed deze
oproep vanochtend samen met burgemeester Aboutaleb (Rotterdam),
burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Hamming (Zaanstad) en
burgemeester Weterings (Tilburg) namens 15 burgemeesters en
verschillende maatschappelijke partners aan de fractievoorzitters van de
Tweede Kamer.
Oproep
De oproep schetst de kwetsbaarheid en de stapeling van problematiek in
zestien aandachtsgebieden in Nederland. We zien dat inwoners door een
opstapeling van problemen vastlopen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en
de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met
armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en
criminaliteit. De kloof die hierdoor ontstaat maakt dat het voor inwoners
steeds moeilijker is om de aansluiting met de samenleving te houden. Dit zet
de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving dusdanig
onder druk, dat het vraagt om een nationaal programma leefbaarheid en
veiligheid. De verwachting is dat daarmee gemeenten samen met bewoners en
maatschappelijke partners extra investeringen kunnen doen om de kloof
kleiner te maken. Ook wordt gevraagd om te onderzoeken of er
uitzonderingswetgeving en onorthodoxe maatregelen nodig zijn. Gemeente
Leeuwarden doet hierin mee samen met partners, wijkorganisaties én
bewoners in Leeuwarden Oost.
Leeuwarden Oost
Het gebied Leeuwarden Oost bestaat uit een aantal wijken, namelijk:
Bilgaard, Vrijheidswijk, Oud-Oost, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen.
Ook Spoordok hoort erbij als ontwikkelingsgebied.
“De woonwijken in Leeuwarden Oost hebben allen een eigen karakter,
kracht en potentie. De wijken en ongeveer 36.000 inwoners verdienen
extra aandacht, zodat zij hun ambities, saamhorigheid en
ondernemerszin in de toekomst kunnen verzilveren,” legt Sybrand
Buma uit. “Het komende jaar bepalen we samen met onze partners,
de wijkvertegenwoordigers en natuurlijk de bewoners zelf de ambities
en thema’s waarmee we de leefbaarheid en veiligheid voor bewoners
van Leeuwarden Oost kunnen verbeteren en de kloof kunnen dichten.
Aan het einde van het jaar willen we een programmaplan klaar hebben
voor de komende twintig jaar”.
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Burgemeesters en maatschappelijke partners aan Tweede Kamer en nieuwe kabinet: ‘Geef 1 miljoen
Nederlanders herstel en perspectief’

Voor de leefbaarheid en veiligheid van Nederland moet het nieuwe kabinet
werken aan herstel en perspectief van kwetsbare stedelijke gebieden die te
maken hebben met hardnekkige sociale problemen en achterstelling. Door
samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners een nationaal
programma op te richten, extra investeringen te doen en meer
uitzonderingswetgeving en onorthodoxe maatregelen mogelijk te maken. Dat
betogen 15 burgemeesters. De oproep wordt ondersteund door verschillende
grote maatschappelijke organisaties.
Op dit moment onderhandelen partijleiders over een regeerakkoord voor een nieuw
kabinet. Dat akkoord moet gaan over het herstel na de coronacrisis, maar ook over
perspectief bieden voor de langere termijn.
Alleen zo’n aanpak biedt oplossingen voor de problemen van de 1 miljoen inwoners
van de 16 meest kwetsbare stedelijke gebieden van ons land. Zij hebben te maken
met armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, en achterstelling in het onderwijs
en gezondheid. De coronacrisis heeft hen extra hard geraakt. Het gevaar dreigt dat
achterstanden opnieuw aan een volgende generatie wordt doorgegeven.
De kloof tussen deze gebieden en veel andere plekken holt de sociale samenhang in
ons land uit. Bovendien komt de leefbaarheid en de veiligheid onder druk te staan.
De hardnekkige problematiek voedt parallelle samenlevingen en het wederzijds
wantrouwen tussen overheid en burgers. Georganiseerde criminelen gebruiken dit
om de rechtstaat te ondermijnen. We moeten deze ontwikkeling zo snel mogelijk
keren.
Dit concludeerde ook de Commissie Sociale Impact van de Coronacrisis onder
leiding van burgemeester Halsema en was aanleiding voor ons manifest “Kom op
voor de meest kwetsbare gebieden”.
Het kan namelijk echt anders. Wij zien in deze gebieden veel bewoners, jongeren
maar ook volwassen, die veel meer vaardigheden hebben én die meer kunnen dan
ze nu laten zien. Er is meer saamhorigheid, ondernemerszin en ambitie dan er nu uit
komt. Door de vele problemen die hun wijk teisteren en door tekortschietend
overheidshandelen lopen veel bewoners van kwetsbare wijken echter vast: op de
arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. We zien ook dat corona hier
harder toeslaat dan elders. Daarom moeten wij juist in deze wijken werken aan
herstel en perspectief.
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) laat zien wat dat op kan leveren.
Hier wordt sinds 2012 gewerkt met een samenhangende en meerjarige aanpak van
20 jaar met gerichte ingrepen, duidelijke doelen en meetbare resultaten. Bijvoorbeeld
met tien uur extra per week op de basisscholen, met baangaranties als jongeren van
Zuid hun mbo-diploma halen in kansrijke sectoren om jeugdwerkeloosheid te

