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HOOGEVEEN - Even leek er onduidelijkheid te zijn. Wordt er een punt
gezet achter De Smederijen? Beslist
niet, benadrukken wethouder Jan
Steenbergen, gebiedsregisseurs Jan
Bouwmeester en Martin Peelen en
projectmanager Gea Lunsing. Integendeel zelfs. Na een verklaarbare
dip in vooral 2013 draait De Smederijen weer op volle toeren.
Na afloop van Kunstzinnige Tuinen in Noordscheschut ging het
gerucht dat het in 2016 over en uit
zou zijn met De Smederijen, wat
de genadeklap zou kunnen betekenen voor veel activiteiten. Niets
blijkt minder waar. Wel benadrukt
Bouwmeester dat wie een bedrag
heeft ontvangen vanuit De Smederijen bij een vervolg niet automatisch kan rekenen op diezelfde
bijdrage. Steenbergen: 'Het is een
aanjaagsubsidie.'
De Smederijen is in 2007 van
start gegaan. 'Juist om het gaande
te houden wordt het doorontwik-
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keld,' legt Gea Lunsing uit. 'Daarom
hebben we in 2010 en'2012 veranderingen doorgevoerd. Zo richten
we ons sinds 2012 op sociale initiatieven.' Dit zorgde voor onduidelijkheid, waardoor een aantal inwoners zich terugtrok. Het leidde
onder andere tot minder SmederijverMezingen.
Eind 2014 volgde een evaluatie,
waaruit bleek dat er toch meer sociale projecten zijn uitgevoerd. Met
gemak wordt een reeks succesvolle

ijft bestaan
projecten opgesomd dat vanuit De
Smederijen is ontstaan. Een kleine
greep daaruit: de Erflandenrun,
initiatieven in het Steenbergerpark,
activiteiten in het kader van 100
jaar Oranjebuurt, het seniorenrestaurant in Schutlanden en het project Buurthulp voor elkaar.
Niet overal bestaat evenveel behoefte aan 'De Smederijen. Geen
probleem, vinden ze. 'Bewoners
moeten zelf opstaan. Hebben zij
geen behoefte daaraan, dan is dat

ook goed,' aldus Peelen. Bouwmeester grapt: 'Wij verkondigen
het evangelie en u mag aanhaken.'
Op jaarbasis is en blijft er 159.000
euro beschikbaar voor de korte
klap-projecten. Geld dat bijeengebracht wordt door de gemeente en
de woningcorporaties. Drie jaar geleden was er overigens nog 300.000
euro voor beschikbaar. Wel nieuw
is dat actief gezocht wordt naar sociale partners om te kijken of die bij
De Smederijen kunnen aanhaken.

