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• Minder geld voor concrete projecten in wijken
en dorpen
• Meer inzet van bewoners nodig voor langere
termijn
Door ËcLvan Tellingen
Hoogeveen Versterk de sociale samenleving in de dorpen en wijken
van Hoogeveen. Simpel gezegd is
dat de nieuwe koers van De Smederijen van'Hoogeveen. "We stimule-

ren nog meer inzet van de bewoners", zegt wethouder Klaas Smidt.
Tot nu investeerden De Smederijen (alle met een pot geld voor het
uitvoeren van eigen ideeën) vooral
in concrete projecten als een speeltuin. De gemeente telt 24 Smederijen in zestien woonwijken en acht
dorpen. Nu verleggen de gemeente
Hoogeveen en de woningbouwcorporaties het accent naar sociale
projecten voor de langere termijn.
De 'lange klap' in de woorden van
gemeente en corporaties.

Denk bijvoorbeeld aan initiatieven van een buurtrestaurant dat
vereenzaming van mensen kan
voorkomen. Of een project waarbij
taalachterstand wordt bestreden.
De Smederijen van Hoogeveen
geven de toon aan in Nederland.
Smidt: "We krijgen veel verzoeken
van gemeenten en corporaties om
te kijken wat we hier doen."
Bewoners zijn tevreden met hun
Smederij. Mensen zijn actief. "Maar
die potentie willen we verder ontwikkelen", zegt Sanne Portengen,

manager wonen van Woonconcept.
Nu draaien nog acht wijkteams
met professionals (wijkbeheerder,
wijkagent, opbouwwerker en bewonersconsulent) ter ondersteuning van de Smederijen; dat worden vier wijkteams.
Het eigen initiatief van bewoners
wordt steeds belangrijker, Wat ze
zelf kunnen doen moeten ze ook
doen. Klaas Smidt: "De Smederijen
spelen een belangrijke rol bij de
overgang van een verzorgingsstaat
naar een meedoen-samenleving."

Smederijen •
De begroting voor d e Smederijen bedraagt jaarlijks bijna een
miljoen euro. Zeven t o n brengt
de gemeente in, de corporaties
Woonconcept, Actium en Domesta drie t o n . De Smederijen
hebben samen zelf een direct
besteedbaar budget van
300.000 euro, een t o n minder
dan vorig jaar. Politie en welzijnswerk zitten ook in de stuurgroep.

