Culemborg, 20 juni 2021,
Aan: bestuur BEL
Geachte bestuursleden,
Het is inmiddels al zo’n zeven jaar geleden dat alle bankjes in het openbare gedeelte van de wijk
verwijderd zijn. Sommige in overleg (met de gemeente of Terra Bella, dat weet ik eigenlijk niet) en
een enkel bankje door bewoners zelf.
Aanleiding was destijds de ervaren overlast door jongeren en criminelen. Er zijn enkele heftige
aanvaringen met bewoners geweest in die tijd. Vernielingen vormden voor Vitens aanleiding om een
hek om de boomgaard te zetten.
Inmiddels is het nodige veranderd. De Culemborgse criminaliteit lijkt nu meer op wat ondermijnende
criminaliteit genoemd wordt. Dit betekent o.a. dat er op straat minder overlast is. Verder is er rond
het Praathuis meer verlichting gekomen en zijn er bordjes verboden toegang opgehangen, die het
mogelijk maken om jongeren naar hun ID te vragen en ’s avonds weg te sturen van het plein. De
overlast door vuurwerk daargelaten is het laatste grote probleem al weer meer dan anderhalf jaar
geleden. Toen hing er regelmatig een groepje jongeren rond het praathuis met een grote fles
lachgas. Maar sinds het gebruik van lachgas in openbare ruimtes verboden is in Culemborg is er
eigenlijk weinig ernstigs gebeurt. Er zijn regelmatig groepjes jongeren die rondhangen bij het
Praathuis, maar die zijn meestal goed aan te spreken op hun gedrag en zetten de muziek zachter als
daar om gevraagd wordt en ruimen na afloop meestal hun rommel op als dat wordt gevraagd.
Misschien wel de grootste verandering is dat er in veel hoven inmiddels een overlast app is. Die
maakt het mogelijk om problemen snel te signaleren en er met meerdere buren op af te stappen.
Bovendien zit de wijkagent in de appgroep, wat al tot een aantal goede interventies geleid heeft. Al
met al is er veel ten goede veranderd op het gebeid van de sociale veiligheid.
Een paar jaar geleden vroeg ik de vorige wijkmanager oost wat er nodig is om de bankjes terug te
krijgen in de wijk. Het is voldoende als de wijk er bij de gemeente naar vraagt. Het lijkt mij dat
inmiddels het goede moment aangebroken is om dat te doen.
Ik weet niet precies hoe dat verder moet. Het heeft geen zin om bankjes te plaatsen als bewoners ze
’s nachts weghalen. Het lijkt mij geen goed idee om bankjes te plaatsen op plekken waar bewoners
bang worden of zich voortdurend ergeren. Daarom denk ik dat in overleg met omwonenden gekeken
moet worden waar bankjes geplaatst zouden kunnen worden.
Het lijkt me verder leuk om er meteen iets feestelijks van te maken. Een tafel met een dambord er op
en wat vastste krukken, een bankje met en QR code waarmee elke dag een nieuw kort verhaal valt te
beluisteren ….
Ik heb goede ervaringen met de Jeu de boules baan. Hij lag er al heel er lang. Was inmiddels
onherkenbaar overwoekerd. Maar sinds we hem hebben opgeknapt en ik wat geregeld heb met een
appgroep en een berichtje op facebook wordt er bijna dagelijks gebruik van gemaakt. De ruimte
binnen de hoven wordt goed benut door bewoners. En kinderen vinden hun weg wel door de
openbare ruimte. Maar het zou leuk zijn als volwassenen onze mooie openbare ruimte vaker
benutten.
Het lijkt me goed als het Bel bestuur of Terra Bella hier de schouders onder zet en een plan maakt:
waar zouden bankjes kunnen komen; hoe pakken we het overleg met omwonenden aan. Ik wil daar
zeker mijn steentje aan bijdragen.
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