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Ombouwen,

ombouwen,

ombouwen!

Zoals in twee eerdere afleveringen geschreven: ik woon in een bijzondere buurt. Een deel van de wijk was ooit
aangemerkt als Vogelaarwijk (maar dat ging naar ik meen uiteindelijk niet door), een ander deel behelst jarendertigwoningen en daar wonen mensen zoals u en ik. Het is een wijk van kraamhulp tot arts, van docent economie
tot conciërge, van elektricien tot zangdocent. Mensen die werken met hoofd, met handen, maar altijd met het
hart. Het is een wijk die slaapt, die gromt, die snurkt en die vanuit kracht aan dromen wil werken. De provincie wil
onze wijk daarin belonen en wil ons nog vitaler maken, want in onze achtertuin herrijst een nieuwe wijk en daar
moeten wij als bestaande wijk, aan de achterzijde van een treinstation, van profiteren.
Mijn stad, want dat is het, is een stad met een hart. Maar
het is niet altijd makkelijk om dat waar te maken, want
Nederland groeit: in aantal bewoners, in aantal mensen
dat een huis nodig heeft en vindt dat een groot huis past.
Woningbouw in een vol land is niet eenvoudig. Je kunt de
lucht in, maar een belangrijk deel van de mensen wil liever
op de begane grond aan de ontbijttafel zitten, uitkijken op
een eigen tuin en het liefst niet gehinderd worden door
vervuilend uitzicht - zoals langsrijdend wegverkeer.
Dat is een legitiem verlangen en dat is tevens een
verlangen waarvoor je betaalt. Zo is het ook in onze wijk

en omdat niemand excessief groot woont, is er niets aan
de hand. Bescheidenheid vanuit onderscheid met maat.
De parabel van Jan Pen, een van Neerlands beste
economen ooit, is op deze wijk van toepassing.
Onze inkomensverschillen en woonverschillen zijn zeer
acceptabel. De wijk is een weinig groen en daarvoor heeft
de provincie dus ook plannen: de wijk moet langs een
groene draad verder worden verbonden met de nieuwe
wijk, ja, zelfs naar de rivier de Eem. Onze wijk wordt daarmee een pareltje van sociaal-verbindend groen.
Dus leve de wijk, leve het Soesterkwartier te Amersfoort!
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Trots

Het is fijn om trots te zijn, het is jammer als de trots toch
onder druk komt, want ja, Amersfoort heeft een woningopgave en een woningopgave vertaalt zich bij deze
gemeente tot het werken aan meer automobielverkeer.
Geloof het of niet: een wijk die naast het station ligt moet
een nieuwe autoweg hebben. En geloof het of niet: deze
autoweg komt dwars door de groene strook die de wijk rijk
is! De verkeersbewegingen moeten in enkele straten, hoe
verzin je het, van 500 naar 10.500 autobewegingen.
Straten die nota bene door schoolgaande kinderen
worden gebruikt, moeten, althans in de voorgestelde
planvorming van de verkeerswethouder, door een nieuwe
drukke weg worden doorsneden. En ja, u voelt het al: de
wijk gromt en is woest en de vingers van ondergetekende
zijn ten volle in dienst gekomen van dit publieke belang.
Maar niet alleen de vingers, ook de mond: hoewel ik een
rustig mens ben, word ik op bepaalde momenten scherp
en vilein. De wethouder moest het beschaafd, doch boos,
ontgelden. Maar deze wethouder speelde toen ik hem
aansprak de vermoorde onschuld. Ach, ja, dat deed hem
pijn toen ik zei dat ik mijn kinderen in burgerschap wilde
opvoeden en ik zijn stad niet als voorbeeld kon nemen…
Ja, zo sprak deze wethouder. En ik keek, zag en wist dat
ik vanaf dat moment in een strijd verwikkeld was.
Want de weg die hij wilde aanleggen, ging niet alleen
door een groene gordel, het wilde ook een zevental
monumentale bomen ten onder laten gaan. En dat
ondanks de beschermde status van die bomen.

De handen uit de mouwen!

Het mooie van een wijk waarin zogenaamde gentrificatie
(opwaardering van de wijk) heeft plaatsgevonden, is dat
het tal van type mensen kent. Hoofd, handen, hart: binnen
de kortste keren was er een actiecomité, was er iemand
die de weg naar het gemeentehuis en de diverse politieke
partijen wist te vinden, een groep mensen die technisch
ging uitzoeken of de plannen inhoudelijk klopten, mensen
die posters maakten, lieten drukken en bezorgden en
kwam er uit een andere straat een spandoek (zie www.
leefplezier3812.nl). Iemand wist ook de pers te mobiliseren
en zo kwam onze wijk met zijn verhaal vol in de schijnwerpers: RTV Utrecht, de regionale variant van het Algemeen
Dagblad (de Amersfoortse Courant), de lokale kritische
onderwijsjournalistiek, de lokale gratis krant en de wijkwebsite: de doorsnijding van een monumentaal stuk groen
om een verkeersrotonde zogenaamd veiliger te maken,
dook als vraagstuk overal in het nieuws op.
En waarom? Het verhaal zat hem ook in de wijze waarop
de gemeente communiceerde: dat die nieuwe weg kwam,

werd vlak voor de
zomervakantie als
mededeling bij
slechts een handvol
mensen in briefvorm
aangekondigd.
Waar de nieuwe
weg zou komen te
liggen: deze mensen
Marc den Elzen
moesten het zelf op
de kaart uitzoeken.
Dat het tot meer verkeeroverlast leidde: de mensen moesten het zelf uitzoeken
(‘wat van 500 naar 10.500!’). Dat het zeven monumentale
bomen verwoestte: het werd in de brief niet vermeld.
Het belangrijkste was dat een verkeersrotonde even
verderop veiliger zou worden gemaakt: het verkeer moest
onbezorgd langs de binnenstad naar de A28 of richting
A12 kunnen… En dat anno 2020: het autoverkeer verder
faciliteren... Autoverkeer dat onbezorgd moest kunnen
doorrijden (in een stad!)…
En ondanks de Covid-19 kwamen wij als bewoners bij
elkaar, werd zoals geschreven een actiecomité uit de grond
gestampt, verscheen op de wijkwebsite een eerste artikel
en werd de buurt (‘heb je het al gehoord!?’) wakker. En er
volgde de solidariteit, het ongeloof dat men de wijk willens
en wetens onveiliger wilde maken door reëel gevaar de
wijk in te loodsen - terwijl men juist bij die verkeersrotonde, vanwege de ervaren onveiligheid, heel veilig, want op
en top voorzichtig, fietst en rijdt. Maar de VVD-wethouder
wilde de ervaren onveiligheid op die rotonde uitbuiten:
daar was echte onveiligheid, daar was een rotonde die
SBS6 ooit in beeld had genomen… Maar doden, zwaar
gewonden: die cijfers kwamen niet. Ook bij de bewonerspresentatie kon hij die niet geven: hij was ze vergeten…

Andere belangen

Natuurlijk snapt iedereen dat er woningen moeten komen,
en dat dit tot extra verkeersdruk(te) leidt, dat snapt men
ook. En hier komen we dan, hoera, eindelijk bij mijn punt.
Al vaker heb ik gesteld dat deze mensheid slim is, dat
oplossingen mogelijk zijn, maar dat deze vaak bewust
worden tegengehouden door bestaande belangen.
Want de bestaande belangen zijn de belangen die nu de
weg naar de politiek weten te vinden: die in de vorm van
lobby’s over gebaande paden gaan. Het zijn de huizenbouwers, het zijn de wegenbouwers, de VVD-sigarettenindustrie, het is de olie-industrie, want vooral die laatste
kan zonder dat zij daarvoor de rekening hoeft te betalen
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haar kosten op de maatschappij afwentelen. Dat hebben ze decennialang mogen doen en zie wat we hebben:
klimaatverandering, migratiestromen als gevolg van
spanningen in olierijke gebieden en vooral democratie
die onder druk staat door labbekakkerige (lokale) politici
en politiek wantrouwen door de te grote verwevenheid
van genoemde marktpartijen in de (lokale) politiek.
Wij mensen moeten ons zelfbewustzijn hervinden, wij
mensen moeten het recht op een toekomstbestendige
leefomgeving opeisen, want die politici kunnen het in
sommige (lokale) situaties niet waarmaken.

Jongeren faciliteren

U moet voor de aardigheid eens op de website van de
kritische onderwijsjournalistiek van Amersfoort kijken,
de zogenaamde www.destadsbron.nl - en dan moet u, na
even scrollen, kijken naar dat wat gebeurt met betrekking
tot de Bernardkazerne en de wegenbouw in dat gebied.
Het ontlopen van democratische grondprincipes, zoals
tijdig en juist informeren, die met voeten worden getreden
- men lakt zelfs in notulen - en dat vraagt om tegenmacht.

kan dat geëist worden als er zo’n zooitje van is gemaakt en
als er politici zijn die dit nog steeds doen? Ja, er moeten
woningen komen, maar misschien moeten er ook wel
woningen worden vrijgemaakt voor de jongeren.
Er moeten woningen komen, maar misschien wel woningen waarin de zorg tussen ouder-kind-kleinkind als vanzelf
is georganiseerd. Maar we moeten vooral intelligenter
inrichten: het aantal verkeersbewegingen met de automobiel moet ernstig beperkt worden, de bouw van nieuwe
wegen moet per direct gestopt worden - de samenleving
moet zich gaan herinrichten. Covid-19 heeft ons geleerd
dat al dat autorijden voor een belangrijk deel nodeloos is
- het herbezinnen over autowegen moet plaatsvinden.
Het gaat om meer ruimte voor fiets en voetganger, om
meer ruimte voor groen, voor sociaal verbindend groen.
Het gaat om ombouwen.
In mijn wijk wordt de strijd ten volle gevoerd en wellicht
verliezen we van die asfaltbelangen: maar uiteindelijk zal
de strijd kantelen… Van deze generatie jongeren kun je
anders niet verlangen dat ze voor al deze komende oude-

Dat is de taak die wij hebben:
wij moeten faciliteren waarin onze generatie heeft gefaald
En daar hebben wij onderwijs voor: wij moeten kinderen
ten volle laten ervaren dat hun roep om toekomst een
rechtvaardige is, dat wij als volwassenen een knop om
moeten zetten. Wij (en daar bedoel ik eigenlijk de labbekakkerige politiek mee) moeten ons ten volle ten dienst
stellen van de toekomst van de leefomgeving van de
jongeren - van hen die nog niet geboren zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat de jongeren kunnen werken aan
een betere toekomst en in die toekomst is er geen plaats
voor politici, communicatieadviseurs die recht praten wat
krom is, die weglakken en verzwijgen; daarvoor moeten
we werken aan jongeren die vanuit hoofd, handen en
hart oprecht willen en kunnen werken aan een betere
leefomgeving. Dat is de taak die wij hebben: wij moeten
faciliteren waarin onze generatie heeft gefaald. Of onze
generatie … het gaat om bepaalde belangenbehartigers
die vanuit onze generatie oneigenlijk hebben mogen opereren en die straks ook nog de arbeidskracht van jongeren
opeisen. Hoe kun je van deze jongeren verwachten dat zij
zich inzetten voor de zorg van de komende ouderen als
er mensen bijzitten die zo oneigenlijk en zo ten koste van
hen, geld hebben verdiend - die de toekomst met hun
asfalt- en automanie hebben verknald?

ren zorgen… Je kunt hen die het voor jou hebben verpest
niet verzorgen; dat kan je moreel niet eisen - en een staat
die dit via het monopolie op belastingheffing wil afdwingen, dat is niet een staat waarin een mens kan wonen.

Herbezinning is noodzaak!

Kortom: we moeten ten volle herbezinnen. Willen we
een democratische samenleving houden, willen we een
samenleving waarin zorg voor elkaar als natuurlijk blijft,
dan moeten wij nu een knop omzetten. Radicaal.
Er is geen andere weg dan deze: het stuur moet om - in
ons denken, in het politieke handelen. Vanuit hoofd,
handen en hart moeten we niet bouwen: we moeten ombouwen. Dat is onze taak. En dat onderwijs hierin een rol
heeft - dat is meer dan helder. Wij moeten bouwen aan een
groengordel voor onze kinderen, kleinkinderen (en hen
die nog komen).
Afijn, mijn wijk, het Soesterkwartier - ik denk dat dit geluid
past bij een wijk die door de provincie is omgedoopt tot
een vitale wijk! Wij zijn een wijk die gaat ombouwen,
ombouwen en nog eens ombouwen!
Marc den Elzen

Ja, dat is de uiteindelijke vraag. We hebben het over
pensioenen, over zorg: hoe kan dat ‘bewerkbaar’ zijn, hoe

