
HET IS EEN SAMENLEVING 
IN HET KLEIN 
SOCIALE EN FYSIEKE LEEFBAARHEID IN ZOETERMEER, MEERZICHT

LECTORAAT GROOTSTEDELIJKE ONTWIKKELINGEN
KENNISCENTRUM GOVERNANCE OF URBAN TRANSITIONS

1



Colofon

© 2021 De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN  Den Haag
www.dehaagsehogeschool.nl

Auteurs: 
Wim Burggraaff en Mariska van Andel

Met medewerking van: Katja Rusinovic, Vincent Smit, 
Henno Theisens en Julia van Diepen

Fotografie: Ellen Boon, Han Burggraaff (foto vissen Westerpark)
Vormgeving: Dienst Onderwijs, Kennis & Communicatie

ISBN: 9789083115221
Januari 2021

De Haagse Hogeschool
Lectoraat Grootstedelijke ontwikkelingen
Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

http://www.dehaagsehogeschool.nl


INHOUDSOPGAVE

1	 INLEIDING	 5
	 1.1	 	Probleemomschrijving	en	vraagstelling	 5
	 1.2	 Definitie	leefbaarheid	 6

2	 METHODE	VAN	ONDERZOEK	 7
	 2.1	 Dataverzameling	 7
	 2.2	Studentenprojecten	 8

3	 CASE	STUDIES	 9
	 3.1	 Woning	en	leefomgeving	 9
	 3.2	Voorzieningen	 17
	 3.3	Sociale	samenhang	 23

4	 CONCLUSIES	EN	AANBEVELINGEN	 27

LITERATUUR	 30

3

DE HAAGSE HOGESCHOOL SOCIALE EN FYSIEKE LEEFBAARHEID IN ZOETERMEER, MEERZICHT



Haagsebos, een flat aan het randje van de wijk Meerzicht
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1 INLEIDING
Wat	zijn	de	actuele	ruimtelijke	en	sociale	ontwikkelingen	in	
‘nieuwe	steden’,	zoals	Zoetermeer?	In	het	essay	‘De	nieuwe	stad.	
Een	gebruiksaanwijzing’	doet	Arnold	Reijndorp	(2019)	een	poging	
deze	ontwikkelingen	samen	te	vatten.	Er	lijkt	een	spanning	te	
bestaan	tussen	het	oorspronkelijke	suburbane	karakter	van	
de	nieuwe	steden	en	de	huidige	grootstedelijke	uitdagingen	
en	problemen	die	er	spelen,	zoals	verduurzaming	en	sociale	
problematiek.	Maar	het	blijkt	niet	makkelijk	om	het	precieze	
probleem	van	nieuwe	steden	te	formuleren.	Nieuwe	steden	
dragen	sterk	het	karakter	van	maakbaarheid,	groei	en	innovatie.	
Ook	zijn	ze	vaak	groen	en	ruimtelijk	van	opzet.	Maar	net	als	
gewone	steden	hebben	ze	ook	te	maken	met	allerlei	problemen	
rond	leefbaarheid.	Het	is	bij	de	omgang	met	deze	problemen	
vooral	van	belang	dat	nieuwe	steden	hun	aanpassingsvermogen	
en	innovatiekracht	inzetten.

In	1969	startte	de	aanleg	van	Meerzicht	als	een	van	de	eerste	
nieuwbouwwijken	van	Zoetermeer	met	veel	galerijflats.	De	ruime	
en	relatief	goedkope	flats	moesten	vooral	jonge	gezinnen	naar	
deze	groeistad	trekken.	In	2019	organiseerde	de	Rijksdienst	voor	
Cultureel	Erfgoed	(RCE),	een	New	Town	Lab	gericht	op	Meerzicht.	
Als	sterke	punten	werden	in	dit	lab	het	experimentele	karakter	
van	de	jaren	’70	architectuur	benoemd	(zoals	het	Pleintjesplan,	
de	woondekken,	de	decks	bij	de	flats,	de	Koepeltjesbuurt	en	de	
terrasflat).	Maar	ook	de	grote	hoeveelheid	groen	en	open	ruimte	
op	niveau	van	tuinen,	buurt	en	wijk	en	de	directe	verbinding	met	
groengebieden	buiten	de	stad,	blijken	van	waarde	voor	de	wijk.

De	afgelopen	jaren	is	de	wijk	Meerzicht	ook	onderdeel	geweest	
van	de	studies	van	Platform	31.	Meerzicht	komt	hierin	naar	voren	
als	een	kwetsbare	wijk	(Uyterlinde	en	van	der	Velden,	2017).	Het	
onderzoek	benoemt	voor	Meerzicht	een	toename	van	complexe	
sociale	problematiek,	botsingen	en	tegenstellingen	tussen	
groepen	bewoners	en	ook	grenzen	aan	de	burgerkracht.	Vooral	
in	Meerzicht-Oost	is	sprake	van	veel	anonimiteit	(Platform31	
&	Nyenrode,	2020):	in	veel	van	de	grote	hoogbouwcomplexen	
kennen	bewoners	elkaar	niet	goed.	Meer	dan	de	helft	van	
de	woningen	in	Meerzicht-Oost	is	corporatiebezit.	Ook	is	er	
sprake	van	armoede.	Er	wonen	nu	ongeveer	15.000	mensen	in	
Meerzicht.

Tabel 1: Demografische gegevens Meerzicht
Meerzicht-
Oost

Meerzicht-
West

Zoetermeer

Aandeel 65-plussers 22,6 % 21 % -

Herkomst niet-westers 30 % 23 % 21 %

Eenpersoonshuishoudens 45 % 32 % 32 %

(bron:	zoetermeer.incijfers.nl	&	Wijkprofiel	Meerzicht	2019)

Meerzicht	als	eenduidige	geografische	plek	met	een	eigen	
identiteit	bestaat	eigenlijk	niet.	Het	is	een	wijk	met	een	aantal	
sterk	van	elkaar	verschillende	buurten.	In	het	midden	van	deze	
buurten	ligt	winkelcentrum	Meerzicht.	De	wijk	wordt	begrensd	
door	het	Westerpark,	doorgaande	wegen	en	de	rijksweg	A12.

In	de	registratie	en	presentatie	van	statistische	gegevens	over	
de	wijk	wordt	meestal	een	onderscheid	gemaakt	tussen:

 ● Meerzicht-West,	met	voornamelijk	laagbouw
 ● Meerzicht-Oost,	grofweg	de	hoogbouw

Deze	indeling	zullen	we	ook	aanhouden	in	onze	rapportage.

1.1  Probleemomschrijving en 
vraagstelling

De	gemeente	Zoetermeer	heeft	begin	2019	de	pilot	
wijkverkenning	uitgevoerd	in	Meerzicht.	Hierin	is	al	het	
beschikbare	cijfermateriaal	verzameld	en	geanalyseerd.	
Daarnaast	zijn	aan	de	hand	van	een	storytellingsmethodiek	
(zie	ook	Platform31	&	Nyenrode,	2020)	verhalen	van	bewoners	
verzameld,	die	inzichtelijk	maken	hoe	bewoners	betekenis	geven	
aan	hun	woon-	en	leefomgeving.	Tenslotte	zijn	ook	professionals	
en	winkeliers	geïnterviewd.

Uit	deze	wijkverkenning	blijkt	dat	er	met	betrekking	tot	de	
leefbaarheidssituatie	in	Meerzicht	duidelijke	aandachtspunten	
zijn.	Zo	missen	bewoners	saamhorigheid	in	hun	wijk;	vinden	zij	
dat	er	geen	prettige	omgang	is	met	elkaar	in	de	wijk	en	voelen	
zij	zich	buitengesloten.	Bewoners	missen	de	sociale	rol	van	
corporaties.	In	sommige	delen	van	Meerzicht	kampen	bewoners	
ook	met	financiële	problematiek	en/of	gezondheidsproblemen.	
Daarbij	merken	professionals	op	dat	bewoners	niet	meedoen	aan	
activiteiten	doordat	zij	onvoldoende	middelen	hebben.	

De	Haagse	Hogeschool	heeft	in	2020	rond	de	leefbaarheid	
in	de	wijk	verdiepend	onderzoek	georganiseerd,	mede	met	
hulp	van	studenten.	Om	de	leefbaarheid	in	Meerzicht	nader	te	
onderzoeken,	en	meer	in	het	bijzonder	in	te	gaan	op	de	vraag	
hoe	de	leefbaarheid	in	Meerzicht	kan	worden	verbeterd,	hebben	
we	de	volgende	algemene	onderzoeksvraag	geformuleerd:

 ● Waar liggen, volgens de bewoners en professionals, kansen 
en aanknopingspunten om de leefbaarheid van Meerzicht te 
verbeteren? 

In	het	beantwoorden	van	bovenstaande	vraag	hebben	we	ons	
in	dit	onderzoek	eerst	gericht	op	wonen	en	samenleven	in	
heel	de	wijk	Meerzicht	(fase	1)	en	vervolgens	hebben	we	meer	
specifieke	aspecten	van	leefbaarheid	van	de	flatwoningen	in	
corporatiebezit	onderzocht	(fase	2).	De	scope	van	het	onderzoek	
liep	dus	van	breed	naar	specifiek.
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1.2 Definitie leefbaarheid

Leefbaarheid	is	een	breed	begrip	waar	veel	verschillende	
definities	van	in	omloop	zijn.	Het	kan	gaan	om	aspecten	van	
sociale	en	economische	aard,	maar	ook	over	fysiek-ruimtelijke	
aspecten.	In	het	begrip	leefbaarheid	komen	de	kwaliteit	van	het	
wonen	en	het	samenleven	samen.	Voor	dit	onderzoek	sluiten	we	
aan	bij	drie	domeinen	van	leefbaarheid	uit	de	definitie	van	Ard	
Sprinkhuizen	(2002):

 ● Kwaliteit	van	de	woning	en	woonomgeving
Allereerst	is	natuurlijk	de	kwaliteit	van	de	woning	van	belang,	
die	moet	voldoende	ruimte	bieden	en	voorzieningen	en	
binnenklimaat	moeten	op	orde	zijn.	

Daarnaast	gaat	het	om	de	kwaliteit	van	de	woonomgeving.	
Dit	is	ook	de	ruimte	waarin	wijkbewoners	in	elkaars	nabijheid	
samenkomen.	Hierbij	zijn	de	dimensies	eigenaarschap,	toegang,	
sociale	sfeer	en	herkenbaarheid	van	belang	(Zacka,	2019).	Als	
bewoners	zich	deze	ruimte	eigen	maken	noemen	we	het	een	
plek.

 ● Kwaliteit	van	de	voorzieningen
Bij	voorzieningen	kijken	we	naar	kwaliteit/aanbod	aan	
dienstverlening	en	faciliteiten	in	de	ruimere	woonomgeving.	
Organisaties	scheppen	mogelijkheden	voor	sociale	interactie	
(Small,	2009).	Ze	werken	als	een	soort	‘makelaar’.	Organisaties	
kunnen	de	interacties	en	activiteiten	van	deelnemers	vormgeven	
en	stimuleren	zo	sociale	connecties.	Deze	connecties	zijn	
van	belang	vanwege	hulpbronnen	zoals:	informatie;	diensten;	
materiële	goederen	en	vertrouwen.	Daarom	kijken	we	hier	
naar	de	verbondenheid	van	bewoners	met	organisaties	in	de	
omgeving.	

Daarnaast	kijken	we	hierbij	specifiek	naar	welke	ontmoetings-
plekken	er	zijn.	Wijk-	en	buurtgerichte	ontmoetingsplekken	
zijn	plekken	die	aansluiten	bij	de	alledaagse	leefwereld	van	
bewoners.	Voorbeelden	hiervan	zijn	een	speeltuin,	het	park,	het	
buurtcafé	of	de	wijktuin.	“Deze	kleinschalige	ontmoetingsplekken	
zijn	van	betekenis	voor	buurtbewoners”	(ter	Avest,	2015:	12).	
Het	zijn	plekken	waar	“diverse	mensen	elkaar	vanzelfsprekend	
tegenkomen	en	daardoor	herkenbaar,	vertrouwd	en	benaderbaar	
voor	elkaar	worden”	(Van	der	Zwaard,	in	ter	Avest,	2015:	12).

 ● Kwaliteit	van	de	sociale	samenhang
Wij	onderscheiden	vier	verschijningsvormen	van	sociale	
samenhang	op	buurt-	of	wijkniveau	(Dautzenberg,	2008).	Ten	
eerste	‘contact	en	ontmoeting’:	buren	kennen	en	groeten	elkaar.	
Ten	tweede	‘sociaal	netwerk	en	dingen	samen	doen’:	mensen	
gaan	bij	elkaar	op	bezoek	of	ondernemen	samen	(kleinschalige)	
activiteiten	op	sociaal	of	recreatief	vlak.	Bijvoorbeeld	samen	
koffiedrinken	of	een	wandeling	maken.	Ten	derde	kunnen	
buren	elkaar	ook	helpen	en/of	ondersteunen.	We	spreken	
dan	van	‘wederzijdse	hulprelaties’.	Tenslotte	kan	er	sprake	
zijn	van	‘gezamenlijke	activiteiten’	in	de	buurt,	variërend	van	
vrijwilligerswerk	en	verenigingen,	tot	buurtplatforms	of	de	
jaarlijks	terugkerende	buurtbarbecues.	Het	betreft	hier	geen	
eenmalige	activiteiten.

Die	gezamenlijke	activiteiten	kunnen	plaatsvinden	binnen	een	
club	of	vereniging.	Maar	sociale	samenhang	krijgt	tegenwoordig	
misschien	wel	vaker	vorm	in	lossere	verbanden	(van	den	Berg	
et	al,	2011).	We	spreken	dan	van	informele	groepen	of	lichte	
gemeenschappen.	Een	informele	groep	is	een	klein	gezelschap	
dat	regelmatig	samenkomt	of	contact	heeft	rond	een	bepaald	
doel	of	hobby.	Voorbeelden:	boekenclub,	hardloopclub	of	
burgerinitiatief.

Fungeren	bepaalde	bewoners	als	sleutelfiguur	bij	het	
organiseren	van	activiteiten?	Dan	kan	er	sprake	zijn	van	
zogenoemde	‘best	persons’	(vd	Brink	e.a.	2012).	We	kijken	of	er	
bewoners	zijn	die	actief	zijn	als	regelaar	en	organisator.	Het	kan	
ook	zijn	dat	er	bewoners	zijn	die	een	verbindende	rol	hebben	en	
bewoners	onderling	of	aan	instellingen	verbinden.
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2 METHODE VAN ONDERZOEK
In	dit	rapport	is	de	leefbaarheid,	aan	de	hand	van	de	drie	
genoemde	aspecten	van	leefbaarheid,	beschreven	vanuit	het	
perspectief	van	de	bewoners	en	de	professionals.	Hiervoor	
beschrijven	we	per	aspect	een	beperkt	aantal	case	studies.	
Deze	case	studies	belichten	de	verschillende	aspecten	van	
leefbaarheid	door	gedetailleerd	een	onderwerp	in	de	context	
te beschrijven	en	te	analyseren.

2.1 Dataverzameling

Het	onderzoek	in	Meerzicht	vond	plaats	in	de	periode	januari	tot	
december	2020.	De	data	voor	dit	onderzoek	hebben	we	op	drie	
verschillende	manieren	verzameld:

 ● Deskresearch
Relevante	literatuur	over	Meerzicht	en	over	aspecten	van	
het	begrip	leefbaarheid.	We	hebben	gebruik	kunnen	maken	
van	een	aantal	niet	openbare	informatiebronnen:	verslagen	
van	gesprekken	bij	de	start	wijkaanpak-sociaal	(gemeente	
Zoetermeer);	woonbelevingsonderzoek	Meerzicht	(Vidomes);	
rapportage	Thuis	onderzoek	(De	Goede	Woning).	Op	basis	van	
de	literatuur	is	een	topic	lijst	gemaakt	voor	het	veldwerk.

 ● Veldwerk: Etnografische observaties
We	zijn	in	de	periode	januari-november	2020	de	wijk	in	gegaan	
om	te	observeren	en	bewoners	te	spreken.	Vanwege	de	
uitbraak	van	de	coronapandemie	en	de	lockdown	periode	lag	
het	zwaartepunt	van	het	veldwerk	in	de	maanden	juni-juli	en	
september-november	2020.	We	zijn	op	doordeweekse	dagen,	
maar	ook	in	het	weekend	en	de	avonden	de	wijk	in	gegaan.	
Zo	voerden	we	informele	gesprekken	over	en	observeerden	
we	aspecten	van	leefbaarheid	in	de	wijk. In	totaal	hebben	
we	voor	dit	onderzoek	circa	150 mensen	gesproken	en/
of geïnterviewd. Notities	hiervan	hebben	we	verzameld	in	een	
logboek.

 ● Veldwerk: Interviews
We	hebben	wijkbewoners	en	professionals	geïnterviewd	
over	de	aspecten	van	leefbaarheid.	De	interviews	zijn	
deels	schriftelijk	samengevat,	en	deels	opgenomen	en	
getranscribeerd.	De	interviews	zijn	deels	op	locatie	in	de	
wijk	en	deels	telefonisch	afgenomen.	In	totaal	hebben	we	
50 interviews	afgenomen. Hiervan	zijn	31	interviews	opgenomen	
en	getranscribeerd,	de	overige	interviews	zijn	schriftelijk	
samengevat.

Om	contact	te	leggen	met	bewoners	hebben	we	2	dagen	
als	vrijwilliger	meegelopen	bij	Piëzo	en	wijkrestaurant	
Albrandswaard,	tweemaal	met	bakfiets	(geleend	van	Palet	
Welzijn)	en	koffie/thee	in	de	wijk	gestaan	en	bij	drie	flats	flyers	
huis-aan-huis	in	de	bus	gedaan.	Via	deze	contacten	hebben	we	
weer	nieuwe	contacten	opgedaan	(‘sneeuwbalmethode’).	Vanaf	
september	2020	beschikten	we	over	een	werkplek	in	de	wijk,	ter	
beschikking	gesteld	door	woningcorporatie	Vidomes.

Het	veldwerk	hebben	we	uitgevoerd	in	twee	fases.	Fase	1	
( juni-juli)	was	gericht	op	een	aantal	aanknopingspunten	die	we	
hebben	meegekregen	van	de	gemeente	(verduurzaming	en	
sloop	van	woningen	aan	Westergo)	en	die	we	zelf	op	het	spoor	
kwamen	(activiteiten	in	de	buitenlucht).	De	cases	die	we	in	fase	2	
(september-november)	onderzocht	hebben	zijn	geselecteerd	in	
overleg	met	de	woningcorporaties	en	de	gemeente.

Van	de	professionele	organisaties	hebben	we	gesproken	met	
drie	woningcorporaties	en	welzijnsorganisaties	en	diverse	
maatschappelijke	organisaties	die	gericht	zijn	op	emancipatie	
en	participatie	(collectief	werken):	Oase	kerk,	Palet	welzijn,	
Piëzo,	Buurtwerk	( jongerenwerk	en	samenlevingsopbouw),	
Stichting	Voedselbank	en	de	wijkregisseur	van	de	gemeente.	
Vanwege	beperkte	tijd	en	middelen	en	vanwege	de	corona	
omstandigheden	hebben	we	niet	gesproken	met	scholen,	en	
slechts	enkele	bewonerscommissies	en	welzijnsorganisaties	die	
meer	gericht	zijn	op	begeleiding	en	hulpverlening	(individueel	
werken).

De	contacten	met	professionals	stonden	deels	in	het	teken	van	
het	onderzoek,	en	waren	daarnaast	gericht	op	het	opbouwen	van	
een	netwerk	in	de	wijk.	Daarnaast hebben	we	een	aantal	actieve	
bewoners	(best	persons)	geïdentificeerd	en	gesproken.
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2.2 Studentenprojecten

Gedurende	de	looptijd	van	het	onderzoek	is	ook	de	
verbinding	gelegd	met	lopende	minoren	en	vakken	bij	De	
Haagse	Hogeschool.	Vanuit	de	opleidingen	Bestuurskunde,	
Facility	Management,	Social	Work	en	Communicatie	&	
Multimedia	Design	(CMD)	zijn	in	dit	jaar	(tot	november)	vijf	
studentenprojecten	in	Meerzicht	uitgevoerd.	Vanaf	november	
2020	zijn	weer	drie	projectgroepen	van	de	minor	Sociale	
innovatie	in	stad	en	wijk	actief.

Opleiding Vak Omschrijving

Bestuurskunde Stage (3e jaars) Onderzoek ontmoetingsplekken

Facility Management FM in de stad (2e jaars) Onderzoek rond de thema’s Sustainable, - aging, - healthy, - multi-cultural, 
- safe city

Social Work Pleinen project (1e jaars) Analyse gebruik van 3 pleinen in Meerzicht

Bestuurskunde Minor Sociale innovatie in stad en wijk 
(3e jaars)

Praktijkopdracht voor woningcorporatie Vidomes

CMD Project (4e jaars) Onderzoek en ontwerp website stadslab Meerzicht

De	eerste	twee	projecten	leverden,	mede	vanwege	de	
samenloop	met	de	corona	lockdown,	niet	veel	bruikbare	
resultaten	op	voor	het	onderzoek.	De	twee	werkstukken	in	het	
kader	van	het	pleinenproject	waren	bij	het	eerste	inlevermoment	
nog	niet	compleet	genoeg	om	te	kunnen	beoordelen.

De	minor	sociale	innovatie	en	het	CMD-project	gingen	van	
start	als	concrete	praktijkopdrachten.	Zij	hebben	ook	bruikbare	
producten	opgeleverd	(onderzoeksrapport	en	prototype	
website).
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3 CASE STUDIES
De	uitkomsten	van	ons	veldwerk	presenteren	we	hier	in	zes	
case	studies.	Zo	belichten	we	de	leefbaarheid	aan	de	hand	van	
woonbeleving,	gezamenlijke	activiteiten	en	contacten	en	(on)
mogelijkheden	voor	ontmoeting	in	de	wijk.	In	de	case	studies	
komen	zowel	professionals	als	bewoners	aan	het	woord.	De	
respondenten	blijven	anoniem;	voor	bewoners	gebruiken	we	
gefingeerde	namen	en	voor	professionals	een	respondentcode.

3.1 Woning en leefomgeving

Woning
Er	is	de	afgelopen	jaren	veel	gerenoveerd	in	Meerzicht.	Op	
dit	moment	zijn	er	nog	een	aantal	renovatietrajecten	gaande.	
Respondenten	uit	de	laagbouw	waarderen	de	rust,	tuin	en	de	
betaalbare	woning.	Respondenten	vanuit	de	flats	geven	aan	
er	graag	te	wonen	vanwege	het	mooie	uitzicht	of	vanwege	de	
kwaliteit	van	de	woning	na	de	renovatie	(balkon	of	tuintje	op	
begane	grond,	goed	werkende	lift).	Er	zijn	echter	wel	verschillen	
tussen	de	flats.	We	hebben	ook	bewoners	gesproken	met	
klachten	over	schimmel	in	de	badkamer,	wateroverlast	en	tocht.

De	professionals	geven	aan	dat	gedrag	(vuilnis	over	balkon	
naar	buiten	gooien,	geluidsoverlast)	grote	impact	heeft	op	
(de	beleving	van)	de	kwaliteit	van	huis	en	woonomgeving	van	
flatbewoners.	De	ouderenconsulent	en	voedselbank	herkennen	
dit	en	noemen	ook	hoarding	(verzamelwoede)	als	voorbeeld.	Dit	
komt	volgens	hen	voort	uit	economische	onzekerheid.	Een	huis	
dat	vervuild	is,	heeft	geen	positieve	impact	op	iemands	welzijn.	
“Wonen	in	een	huis,	een	thuis	is	heel	belangrijk”,	aldus	een	
professional	(P01),	“het	is	iemands	basis.”

Leefomgeving
De	wijk	heeft	veel	speeltuinen	en	openbaar	groen.	Hier	wordt	
door	(ouders	met)	kinderen	en	hondenbezitters	gebruik	van	
gemaakt.	De	alleenwonende	Ruby	zegt:	“Laat	ik	het	zo	zeggen:	
Zoetermeer	is	een	prima	stad	voor	gezinnetjes.”

De	buren	zijn	van	grote	invloed	op	de	kwaliteit	van	het	wonen.	
Flatbewoners	benoemen	goede	contacten	met	fijne	buren.	Buren	
helpen	elkaar	en	maken	een	praatje.	Maar	er	is	ook	sprake	van	
alcohol-	of	drugsverslaafde	buren,	waar	ze	veel	last	van	hebben.	
Er	is	overlast	van	drugsdealers.	Of	je	hoort	kinderen	die	(heel	
lang)	op	de	galerij	spelen.	Daarnaast	is	er	in	de	flats	overlast	door	
vuil	(op	de	galerij;	afval	dat	over	de	balkons	naar	beneden	wordt	
gegooid;	in	de	lift	of	portieken).

Woningcorporaties
De	woningcorporaties	benoemen	ook	nadrukkelijk	dat	ze	een	
sociale	taak	hebben.	Ze	schetsen	een	zorgelijk	beeld	over	met	
name	sommige	flats:	er	is	sprake	van	problematiek	achter	de	
voordeur	(armoede,	zorgmijders,	vervuiling	en	verwaarlozing)	en	
incidenten	(mensen	met	psychische	problemen	die	door	het	lint	
gaan;	arrestatie	van	een	terreurverdachte).	

Ook	zitten	sommige	bewoners	in	financiële	onzekerheid,	
doordat	ze	erg	weinig	geld	binnenkrijgen.	Maar	professionals	
zien	ook	bewoners	die	slecht	met	hun	geld	om	kunnen	gaan,	
zoals	vluchtelingen	die	geen	meubels	hebben,	maar	wel	een	
enorme	TV.	Of	bewoners	die	hun	geld	uitgeven	aan	drugs.	
Daarom	werken	woningcorporaties	samen	met	zorg-	en	sociale	
professionals	in	de	wijk	en	volgt	men	de	EMMA	(Eerder	melden,	
minder	achterstanden)	procedure.

De	corporaties	brengen	de	woonbeleving	regelmatig	in	beeld	
met	surveyonderzoek.	De	uitkomsten	daarvan	zijn	niet	altijd	
makkelijk	te	interpreteren.	Soms	zakt	de	woonbelevingsscore	
juist	na	een	grootschalige	renovatie	of	komt	een	complex	met	
negatieve	berichten	in	de	pers,	terwijl	de	scores	geen	indicaties	
van	problemen	geven.	Over	de	flat	aan	het	Haagsebos	geeft	de	
woningcorporatie	(P02)	bijvoorbeeld	aan:	“We	hebben	hier	ook	
twee	complexen	waar	fysiek	heel	veel	gedaan	is	maar	de	score	
van	de	leefbaarheid	is	eigenlijk	alleen	maar	achteruitgegaan.	
Heel	vaak	is	het	dus	dat	je,	als	je	fysieke	dingen	doet	dan	gaat	
de	score	van	de	leefbaarheid	van	de	bewoners	ook	om	hoog,	
maar	soms	zijn	er	situaties	dat	dat	dus	helemaal	niet	helpt.	En	
dan	spelen	er	dus	hele	andere	dingen	en	dat	is	ook	wel	het	laatst	
waar	we	nu	ook	wel	met	elkaar	mee	zitten	om	te	kijken	hoe	we	
het	tij	toch	kunnen	keren.	En	wat	er	precies	aan	de	hand	is	in	dit	
complex.”

Om	er	achter	te	komen	wat	het	verhaal	bij	de	cijfers	van	de	
woonbelevingsonderzoeken	is	hebben	we	nader	onderzoek	
gedaan	bij	twee	flats:	Vrouwenhuiswaard	en	Haagsebos.	
We	belichten	hier	hoe	de	kwaliteit	van	de	woningen	en	de	
leefomgeving	wordt	ervaren.

“ Laat ik het zo zeggen:  
Zoetermeer is een prima stad  

voor gezinnetjes. ”
9
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Casus Flat Vrouwenhuiswaard

Aan Vrouwenhuiswaard liggen drie 
hoogbouwcomplexen: twee torens (Boszicht 
en Meerbos) en een laagbouwflat met vier 
woonlagen. Ernaast is nog een voorziening 
van Philadelphia en van Middin gelegen.

Tabel 2: Leefbaarheid Vrouwenhuiswaard op basis van 
surveyonderzoek

Torens Meerbos/
Boszicht

Gestapeld 
Vrouwen-

huiswaard

N (gemiddeld - kan per 
vraag verschillen)

42 22

Leefbaarheid in uw buurt? 6,9 6,8

Woning - alles samen 6,8 7,3

Is de leefbaarheid van uw buurt voor uw gevoel verbeterd, verslechterd of 
gelijk gebleven in vergelijking met 2 jaar geleden?

Verbeterd 3% 10%

Gelijk gebleven 62% 48%

Verslechterd 35% 43%

Weet niet/geen mening 0% 0%

(bron:	Thuis	onderzoek	2019;	USP,	januari	2020)

Uit	het	surveyonderzoek	van	de	woningcorporatie	blijkt	dat	de	
respondenten	tevreden	zijn	met	hun	woning	en	de	leefbaarheid	
in	de	buurt.	Ze	ervaren	merendeels	wel	een	verslechtering	van	
de	leefbaarheid	ten	opzichte	van	2	jaar	geleden.	

Opvallende	onvoldoendes	zijn:
 ● Het	meedoen	van	de	buurtbewoners	bij	de	buurtactiviteiten
 ● Hoe	netjes	en	schoon	de	buurt	is	(bv.	zwerfvuil,	
hondenpoep)

 ● De	hoeveelheid	activiteiten	die	in	uw	buurt	worden	
georganiseerd.

Meer	dan	tweederde	van	de	respondenten	van	het	
surveyonderzoek	van	de	woningcorporatie	is	alleenstaand,	of	
alleenstaand	met	kind.

Woning
Ook	in	de	gesprekken	zijn	de	meeste	respondenten	positief	over	
de	kwaliteit	van	de	woning.	De	alleenstaande	moeder	Rebecca	
zegt	“het	balkon	is	erg	klein	en	op	het	noorden.	Dus	daar	maken	
we	weinig	gebruik	van,	omdat	het	nat,	vochtig	en	koud	is.	Maar	
over	de	woning	zelf	heb	ik	niks	te	klagen.”	Jaswina,	een	andere	
alleenstaande	bewoonster	woont	‘al	lang’	naar	tevredenheid	in	
haar	appartement,	maar	ze	heeft	wel	last	van	schimmel	op	de	
muren	in	de	badkamer.

Openbare ruimte
Tussen	de	flats	liggen	parkeerplaatsenen	een	grasveldje.	Naast	
het	grasveldje	staat	een	bankje	en	een	social sofa,	met	een	
prullenbak	er	tussenin.	Daarachter	liggen	wat	groene	struiken.
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Soms	spelen	kinderen	op	het	klimrek,	soms	zit	iemand	op	het	
bankje	en	is	bezig	op	een	telefoon.	De	prullenbak	is	vol	en	ligt	
wat	rommel	naast.	Respondenten	klagen	over	de	troep	die	
hier	vaak	ligt:	blikjes,	glas	etc.	Theo	laat	zijn	hond	uit	en	geeft	
aan:	“Er	komen	in	deze	woning	steeds	meer	jonge	mensen	
wonen.	Daarmee	veranderd	de	sfeer	in	het	complex.	De	nieuwe	
generatie	heeft	andere	normen	en	waarden.	Er	is	weinig	omkijken	
naar	elkaar	en	de	omgeving.	De	omgeving	raakt	steeds	meer	
vervuild.	Vooral	verpakkingen	van	etenswaren	van	ketens	zoals	
McDonalds.	Niet	alleen	op	straat,	maar	ook	de	natuur	gebieden.”	
Ook	benoemen	meerdere	respondenten	dat	er	ratten	rondlopen.

De	laagste	van	de	drie	hoogbouwcomplexen	heeft	een	aantal	
galerijen	die	toegang	bieden	tot	de	woningen.	Op	de	galerijen	
staan	soms	mensen	te	roken,	of	zijn	onderling	in	gesprek.	Bij	de	
twee	hoogbouwcomplexen	staan	soms	ook	mensen	te	roken,	uit	
ramen	wordt	geroepen	richting	de	kinderen	die	beneden	bij	het	
grasveldje	zijn.

Flatbewoners van de Meerbos toren lijken elkaar te 
kennen. “Heb jij een sleutel? Hee hoe is het?’; hierop 
volgt een groet met een high five. Iemand roept uit 
raam op de eerste verdieping ‘hee Jeffrey!’- ‘Hee hoe 
is het? Goed - lang niet gezien. Maar we zijn er, toch?’
 
Er komt een auto aan die toetert en de bestuurder lijkt 
te roepen naar iemand in de laagbouw flat. Iemand die 
voor Meerbos staat te roken loopt richting de auto en 
geeft een gil om toeterende en roepende bestuurder 
aan het schrikken te maken. Geintje.
De bestuurder van de auto loopt later via de galerij 
naar een woning op de eerste verdieping van de 
laagbouw. Mannen bij de Meerbos toren roepen haar 
toe: ‘Je loopt als Máxima!’ De vrouw maakt daarna 
sierlijke bewegingen.

(Buur)vrouwen zijn hard lachend met elkaar aan het 
praten (laag 4 laagbouwflat).

 Observatie 12 oktober 2020, circa 17:30 uur

Over	de	kwaliteit	van	de	sociale	sfeer	in	de	directe	omgeving	
van	de	wooncomplexen	lopen	de	meningen	uiteen.	Er	was	
gedurende	de	lange	zomermaanden	regelmatig	sprake	van	
mensen	die	samenkwamen	bij	de	speeltuin,	en	daarbij	drank	en	
drugs	gebruikten.	

Rick	doet	verslag	van	deze	samenkomsten:	“In	de	zomer	
was	het	hier	gezellig,	iedereen	buiten.	Lekker	chillen	met	de	
flatbewoners.	[Ken	je	ook	veel	mensen	uit	de	flat?]	Ik	ken	er	
genoeg	ja.	In	ieder	geval,	ik	ken	alle	goeie	mensen.		[Wat	zijn	alle	
goeie	mensen?]	Mensen	die	niet	zoveel	dingen	slopen	hierzo.	
[Zijn	er	mensen	die	veel	dingen	slopen?]	Soms	worden	mensen	
dronken	en	dan	ja,	dan	slopen	ze	dingen.	[Dat	is	wel	vervelend,	
ook	mensen	uit	de	flat	die	dat	doen?]	Meestal	mensen	niet	uit	
de	flat,	maar	uit	de	buurt	enzo.	[Dus	niet	de	mensen	uit	de	flat,	
maar	de	andere	mensen	die	hier	komen?]	Ja,	gewoon	mensen	
die	hier	langskomen.”	Deze	respondent	is	dus	positief	over	
de	samenkomsten	bij	de	speeltuin.	Tegelijkertijd	veroordeelt	
hij	de	mensen	van	buiten	de	flat	die	ook	deelnemen	aan	de	
samenkomsten,	maar	dan	ook	zaken	vernielen.	

,,Het is bijna elke avond feest hier”, zegt Jayne, die 
al zes jaar in Boszicht, één van de twee woontorens 
rondom de speeltuin aan de Vrouwenhuiswaard 
in Meerzicht woont. (…) ,,Van heinde en verre 
komen ze met patserbakken met keiharde muziek 
hiernaartoe. Blowen, drinken en ruzie maken. Heel 
de buurt kan ervan meegenieten.” Uit angst voor 
mogelijke represailles willen buurtbewoners niet met 
achternaam worden vermeld.

Dankzij haar woning op grote hoogte heeft Jayne 
perfect uitzicht op het speeltuintje. ,,Ik voel me soms 
net een wachtcommandant”, zegt ze. “Ik zie mensen 
bij auto’s instappen en een paar meter verderop 
worden ze afgezet. Ik heb het dealen weleens in 
kaart gebracht voor de politie, inclusief kentekens 
en tijdstippen, maar daar werd niets mee gedaan. De 
dealers moeten op heterdaad betrapt worden. Dan 
moet de politie hier posten, maar dat doen ze niet.”

,,Mijn hond kwam weleens met spuiten en strippen 
Methadon uit de bosjes bij de speeltuin”, gaat 
ze verder. ,,Dat heb ik ook aan de wijkagenten in 
Meerzicht doorgegeven. Toen werd aangegeven 
dat het probleem bekend is, maar wat wordt eraan 
gedaan? Het wordt steeds erger. Vooral sinds de flats 
in Palenstein zijn gesloopt. Ik denk dat die mensen 
nu hier voor problemen zorgen. Het verandert in een 
getto.”

 Algemeen Dagblad, 20 augustus 2020
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Andere	respondenten	beleven	de	samenkomsten	minder	
positief.	Teresa	is	een	jonge	alleenstaande	moeder:	“De	
speeltuin	hier	wordt	gebruikt	door	jongeren	uit	de	flat.	[Ze	wijst	
naar	de	Meerbos	toren.]	Ze	drinken,	blowen	bij	bankjes	en	het	
speeltoestel.	Ze	laten	allemaal	rotzooi	en	glas	achter.”	In	het	
gesprek	blijkt	later	dat	de	jongeren	feitelijk	jonge	moeders	zijn	
met	hun	‘aanhangsel’	(is	dus	niet	vader	van	het	kind).	Rebecca	
zegt	daarover:	“’s	Avonds	is	het	erg	donker,	vreemde	mensen	
op	de	parkeerplaats,	geluidsoverlast.	Maar	wel	een	mooie	
speeltuin,	die	hebben	ze	deze	zomer	vervangen.	Dus	dat	is	
zeker	een	vooruitgang	geweest.	Maar	met	de	mensen	die	buiten	
rondhangen	met	alcohol	en	drugs	ga	ik	niet	eens	met	mijn	kind	
naar	dat	speeltuintje	toe.	Ook	veel	hondenpoep	overal.	Dus	
er	ligt	wel	een	mooi	grasveld	voor	de	deur,	maar	daar	kan	je	
niet	eens	met	je	kind	op	gaan	spelen	dan.	(..)	Ik	zou	zeggen	dat	
het	ongeveer	4	gezinnen	zijn.	Ze	hebben	ook	kinderen,	maar	
vrienden	komen	er	dan	ook	bij.	En	dan	met	muziek	en	auto’s	en	
dan	komt	iedereen	erbij	staan.	(..)	Over	het	algemeen	heb	ik	er	
ook	echt	geen	last	van,	maar	ik	ga	er	ook	niet	heen.”

Overlast
Naast	de	samenkomsten	bij	het	speelrek	zijn	er	ook	andere	
vormen	van	overlast	gevend	gedrag	genoemd	door	de	
respondenten,	zoals	drugsverslaving;	drugshandel;	roken,	eten	
en	spelen	op	de	galerij	en	geluids-	of	stankoverlast.

Joyce	is	een	alleenstaande	moeder	geeft	aan	dat	ze	
geen	contact	heeft	met	haar	buren	omdat	ze	niets	met	
drugs	te	maken	wil	hebben.	“Sommigen	laten	hun	baby	
thuis	liggen	slapen	en	gaan	dan	buiten	drinken	of	in	een	
andere	woning	snuiven	ofzo.	Dan	ben	je	geen	goede	
moeder	wat	mij	betreft.”

Jill	is	een	andere	alleenstaande	moeder:	“En	allemaal	is,	
hoe	zeg	je	dat?	Drugverslaafd.	En	die	andere,	die	bij	de	
trap	daar,	hij	is	een	dealhandelaar.	Drugshandelaar.	(..)	
Twee	is	drugsverslaafd	en	allebei	komt	bij	dezelfde	tijd	
daar.	Nog	niet	een	jaar	daar.	En	die	doet	zoveel	vies	op	
de	galerij	en	de	trap.	En	zo	altijd	de	galerij…	de	galerij	
is	als	haar	woonkamer.	En	ook	vuil	daar	en	alles	zij	doet	
daar.	Kinderen	spelen	daar.”

Oiyan	heeft	als	alleenstaande	moeder	anderhalf	jaar	op	
Vrouwenhuiswaard	gewoond	en	vertelt	over	haar	buren:	
“ik	kwam	af	en	toe	die	buren	tegen	in	de	hal	maar	verder	
dan	dat	hebben	ze	me	nooit	iets	gevraagd.	Ik	ook	niet	
aan	hun,	behalve	de	laatste	dag	dat	ik	daar	was.	Toen	
was	ik	mijn	spullen	aan	het	inpakken	en	naja	ze	hadden	
weer	een	feestje.	Ik	had	gevraagd	of	ze	daar	een	beetje	
rekening	mee	wilden	houden.	Zouden	ze	doen	maar	ja,	
het	bleef	toch	doorgaan	tot	vier	uur	’s	nachts	met	harde	
muziek	enzo.”

“Ik	heb	ook	problemen	gehad	met	een	buurman	door	
hondenpoep,	die	plaste	en	poepte	op	het	balkon,	
waardoor	het	in	mijn	slaapkamer	naar	urine	ging	
ruiken.	(..)	Ik	ben	benieuwd	hoe	het	nu	deze	winter	gaat.	
Dan	raakt	meneer	weer	in	een	depressie.	Dan	gaat	
het	waarschijnlijk	weer	de	verkeerde	kant	op”,	zegt	
Rebecca.

Dit	gedrag	zorgt	ervoor	dat	de	bewoners	de	openbare	ruimte	
niet	op	een	vanzelfsprekende	manier	met	elkaar	delen	als	een	
open	plek	om	gezamenlijk	te	gebruiken	en	waar	je	elkaar	kunt	
ontmoeten.
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Normen en waarden
De	respondenten	benoemen	ook	een	verschil	in	gedrag,	
normen	en	waarden.	Het	valt	bijvoorbeeld	op	dat	er	bewoners	
zijn	die	onderling	communiceren	door	te	schreeuwen	naar	
elkaar.	“Waarom	moeten	die	mensen	op	twee	meter	afstand	
schreeuwen	tegen	elkaar?	Gewoon	gebrek	aan	opvoeding,	die	
kinderen	schreeuwen	alleen	maar”,	zegt	Arthur.	Rebecca:	“Door	
de	overlast,	maar	ook	door	het	voorbeeld	dat	de	ouders	aan	
hun	kinderen	geven.	Drugs	en	alcohol,	overdag	en	’s	avonds	
laat.	Ruzie	maken	met	elkaar.	Schreeuwen	naar	elkaar.	Dat	zijn	
niet	de	voorbeelden	die	ik	aan	mijn	kind	wil	meegeven.”	Het	
drankgebruik	zorgt	volgens	Arthur	ook	voor	asociaal	gedrag:	
“Zuipen,	harde	muziek	luisteren	en	zuipen.	Maar	ze	gedragen	zich	
niet.	Er	heeft	een	hele	tijd	een	dixi	[mobiel	toilet]	gestaan.	Maar	
waar	staan	ze	dan	te	pissen?	Er	naast….,	dan	durven	mensen	
vaak	er	niet	meer	langs,	zeker	de	meiden	niet	meer.	Dan	gaan	ze	
vaak	via	het	trappenhuis.”

Buren en contacten
De	meeste	respondenten	hebben	goed	contact	met	een	aantal	
buren.	Astrid,	die	haar	vuilnis	naar	de	container	brengt,	geeft	aan	
dat	ze	prettig	woont:	“op	de	vijfde	etage,	leuke,	aardige	buren.”	
Ze	woont	met	haar	zoon	van	18	jaar.	Henk	woont	met	plezier	op	
de	bovenste	verdieping	van	het	lage	flatgebouw.	Zijn	vroegere	
buurvrouwen	-	waar	hij	goed	mee	ging-	zijn	weg.	Maar	intussen	
heeft	hij	er	weer	nieuwe	leuke	buren	bij.	Ze	brengen	elkaar	soms	
eten	of	drinken	samen	een	biertje	op	het	balkon.	Voor	kerst	wil	
hij	weer	alle	huizen	langs	om	geld	op	te	halen	voor	een	enorme	
kerstboom	die	hij	voor	de	flat	wil	zetten.	Hij	kent	de	mensen	op	
de	bovenste	galerij	goed.	Maar	er	zijn	tegelijkertijd	buren	die	ze	
nooit	zien.	Rebecca	heeft	goede	contacten	met	twee	van	de	
vier	van	haar	directe	buren;	ook	alleenstaand	waar	ze	weleens	
eten	gaat	brengen	of	helpt	met	het	uitlaten	van	de	hond,	Ze	zegt:	
“Er	zijn	hier	zo’n	15	verdiepingen	keer	5	woningen,	maar	het	zijn	
dezelfde	gezichten	die	je	vaker	ziet.	Op	de	een	of	andere	manier	
lijkt	het	wel	alsof	van	die	andere	40	woningen	je	geen	idee	hebt	
wie	het	zijn	en	die	je	nooit	ziet.	Dat	vind	ik	ook	wel	heel	gek,	dat	ik	
die	mensen	niet	ken.”	

Er	is	ook	meer	verloop	zegt	Irma	die	er	al	35	jaar	woont:	“En	
als	iemand	net	nieuw	is,	weet	je	vroeger	ging	ik	dan	altijd	gelijk	
even	naar	iemand	toe	en	me	voorstellen,	en	uh…	ja,	maar	op	
een	gegeven	moment	is	het	verloop	ook	in	een	flat	zo	hoog	
geweest,	dat	kan	je	allemaal	niet	meer	bijhouden,	weet	je.”	
Arie	(61)	en	Aly	(91)	zien	dat	ook.	Ze	zijn	buren.	Aly	heeft	zijn	
huissleutel	en	hij	weet	dat	hij	haar	altijd	kan	bellen	als	hij	in	de	
problemen	zit.	Daarnaast	doet	ze	eens	in	de	twee	weken	bij	
hem	en	een	andere	buurvrouw	thuiszorg.	Ze	kennen	elkaar	al	
lang.	Aly	woont	intussen	al	31	jaar	in	de	flat	en	Arie	al	21	jaar,	zijn	
vrouw	is	een	aantal	jaar	geleden	overleden.	Volgens	hen	is	de	
flat	wel	veranderd.	“Vroeger	kwam	iedereen	bij	iedereen,	maar	nu	
niet	meer	door	het	snelle	verloop.”	Arie	vult	aan	“het	contact	is	
verwaterd.	(..)	Saamhorigheid	is	er	niet.	De	voordeur	gaat	dicht	en	
dan	is	er	niets.”

Verbeterpunten
Tijdens	het	veldwerk	is	de	respondenten	gevraagd	welke	
mogelijkheden	voor	verbetering	van	de	directe	leefomgeving	
zij	zelf	zien.	Ten	eerste	noemen	de	respondenten	handhaving:	
“Ik	denk	dat	handhaving	in	de	wijk	heel	veel	verschil	zou	maken.	
Als	er	iemand	zou	lopen	dat	zou	al	veel	schelen.	Nu	wordt	er	
letterlijk	op	de	parkeerplaats	gewoon	drugs	overhandigd	aan	
elkaar.	Gewoon	zonder	het	stiekem	te	moeten	doen.	Ze	weten	
toch	wel	dat	er	niemand	kijkt.”	(Rebecca)	En:	“Gebiedsverbod	
voor	speeltuinen,	na	8	uur.	Zeker	omdat	ze	veel	drugs	en	alcohol	
gebruiken	daar.”	(Arthur)	Ten	tweede	doen	ze	suggesties	voor	
een	plek	voor	ontmoeting	en	hulp:	“Wat	ik	in	deze	wijk	mis,	dat	is	
bijvoorbeeld	een	plek,	ik	ben	heel	slecht	bijvoorbeeld	in	digitaal,	
en	er	zijn	meerdere	mensen	met	mij,	en	wat	ik	mis,	dat	is	iets	in	
je	omgeving	waar	je	gewoon	naar	binnen	kunt	lopen,	en	waar	
je	gewoon	met	vragen	naartoe	kunt	gaan.	Weet	je	wel?”	(Irma)	
En:	“Ik	wil	voor	de	mensen	hier	meer	sociaal	met	elkaar.	(..)	Door	
koffie	ontmoeten,	een	ontmoetingskamer	en	kun	je	wel	praten	
over	wat	kan	wij	en	hoe	kunnen	wij	de	wijk	beter	maken.”	(Jill)	
Ten	slotte	denken	de	bewoners	ook	aan	het	organiseren	van	
gezamenlijke	activiteiten:	“Nou,	bijvoorbeeld	in	de	zomer.	Er	
is	hier	een	hartstikke	leuk	veld,	daar	kan	je	best	wel	wat	leuks	
organiseren.	Iets	van	een	buurtbarbecue,	of	iets	met	Halloween,	
dat	zou	hartstikke	leuk	zijn	als	je	met	de	kinderen	dan	iets	kan	
doen.	Maar	ja,	ik	ben	zelf	ook	alleenstaande	ouder	die	fulltime	
werkt,	ik	heb	zelf	ook	niet	echt	de	tijd	om	dat	soort	dingen	
op	poten	te	gaan	zetten.	Maar	als	het	er	is,	zou	ik	zeker	wel	
deelnemen.”	(Rebecca)
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Casus Haagsebos

Haagsebos is een flat aan het randje van 
de wijk Meerzicht. Aan de andere kant van 
de doorgaande wegen bevindt zich het 
centrum van Zoetermeer. Het is rustig, 
alleen bestemmingsverkeer en mensen die 
goedkoop willen parkeren komen in dit deel 
van de wijk. De flat is groot en telt ongeveer 
200 woningen, waarvan 32 woningen behoren 
tot cliënten van Middin. De plattegrond 
van het flatgebouw heeft de vorm van een 
hoefijzer. Aan het ene been van de flat staat 
‘de toren’ (16 verdiepingen hoog), het midden 
(4 verdiepingen, waarvan de begane grond 
en de eerste etage bij elkaar horen) en rechts 
zeven verdiepingen waarvan de onderste 
verdieping de ontmoetingsruimte van 
Middin is.

Tabel 3: Leefbaarheid Haagsebos op basis van 
surveyonderzoek (cijfer score)

Sociale leefbaarheid 2020 (N= 60) 2017

Elkaar groeten / kennen 6,8 6,9

Samenleven 6,3 6,8 

Thuis voelen 6,8 7,5 

Betrokkenheid 6,1 6,6 

Woonomgeving (totaal) 5,8 7,2 

Bron:	Woonbelevingsonderzoek	Meerzicht	2020,	Vidomes

Ten	opzichte	van	de	meting	van	drie	jaar	geleden	zijn	de	
scores	bij	‘sociale	leefbaarheid’	achteruitgegaan.	Uit	het	
surveyonderzoek	blijkt	ook	dat	41%	denkt	dat	de	leefbaarheid	
van	de	buurt	gelijk	zal	blijven,	31	%	verwacht	dat	de	leefbaarheid	
achteruitgaat.

Een	onvoldoende	krijgt	verder:
 ● De	onderhoudsstaat	van	de	buitenkant	van	de	woning
 ● De	mate	waarin	woonomgeving	schoon	is	(geen	zwerfvuil)
 ● Het	gevoel	van	veiligheid	in	avond	en	nacht	&	mate	van	
criminaliteit

93%	van	de	respondenten	in	dit	surveyonderzoek	is	alleenstaand	
(waarvan	23%	met	kinderen).	De	helft	van	de	respondenten	is	
tussen	55	-75	jaar.	

Hoe ervaren bewoners het wonen in de flat? 
Sommige	bewoners	willen	zo	snel	mogelijk	weg,	andere	
bewoners	willen	graag	zo	lang	mogelijk	blijven.	Wel	benoemen	
bewoners	dat	het	er	vies	is,	hondenpoep	op	in	het	speeltuintje	
ligt	en	er	veel	lekkage	is.	Ook	lijkt	er	een	groot	verschil	te	zijn	
tussen	het	hoge	deel	en	het	lage	deel	van	de	flat.	Waarbij	over	
het	algemeen	het	lage	deel	met	de	galerijen	beter	gewaardeerd	
wordt.		

Noor	woont	als	alleenstaande	moeder	in	de	flat:	“Qua	mensen	
geef	ik	de	flat	zeker	wel	een	8.	(..),	maar	ja	qua	het	huis	zelf,	hoe	
het	nu	is,	dan	geef	ik	het	echt	een	5	of	een	6	ofzo.	Maar	weet	
je,	ik	woon	hier	al	zo	lang	en	ik	woon	hier	zo	fijn	met	de	mensen,	
laat	ik	maar	zeggen,	dat	ik	daarom	niet	weg	zou	gaan.	Maar	
dat	is	puur	en	alleen	gebaseerd	op	het	netwerk	wat	ik	hier	heb	
opgebouwd.	Ik	vind	het	netwerk	heel	belangrijk.	En	dat	heb	ik	hier	
wel	echt	gigantisch.	Dus	dat	is	wel	de	voornaamste	reden.	Maar	
niet	om	de	woning	zelf,	nee.	Voor	de	renovatie	was	ik	hier	wel	
100 keer	blijer	dan	nu.	(..)	Ik	heb	drie	keer	een	lekkage	gekregen,	
overstromingen,	mijn	muren	breken	af,	gaten	in	mijn	plafond,	mijn	
douche	zit	vol	met	schimmel,	ja	ik	kan	nog	heel	lang	door	gaan	
(lacht).”
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Nadine	is	moeder	van	een	dochter	van	16:	“Het	is	gezellig,	het	
is	wel	achteruitgegaan	vind	ik	met	de	jaren.	Maar	verder	is	het	
een	gezellige	flat(..).	Wat	is	er	veranderd?	Ik	denk	uh,	dat	er	veel	
nieuwe	mensen	vooral	uit	vluchtelinglanden,	denk	ik,	hier	zijn	
gekomen.	(.)	En	dat	is	voor	hun	toch	heel	anders.	(Wennen?)	Ja,	
wennen.	Hier	zijn	andere	regels	en	hier	doen	we	het	anders	en	
dat	is	er	vooral	veranderd.	En	met	de	jaren	heen	zijn	er	natuurlijk	
veel	meer	gezinnen	gekomen	wat	natuurlijk	veel	leuker	is.	En	
iedereen	doet	z’n	ding	maar,	iedereen	laat	een	beetje	z’n	rommel	
zo	slingeren	en	het	gaat	gewoon	een	beetje	achteruit.”

Jan	en	David	zitten	voor	een	garagebox	bij	de	flat.	Ze	geven	
aan	dat	het	een	prima	plek	is	om	te	wonen.	“Maar	er	komen	wel	
steeds	meer	buitenlanders	in	de	flat	wonen.	Mensen	met	honden	
die	ze	in	de	lift	laten	piesen	of	schijten	en	het	niet	opruimen.”	En	
ze	hebben	klachten	over	hun	woning	na	de	renovatie:	“het	tocht	
door	spaanplaat	onder	ramen	en	ventilatie	is	niet	goed.”	

‘Gemengd wonen’
Haagsebos	heeft	een	bijzondere	samenstelling,	waarbij	een	deel	
van	de	huizen	bewoond	is	door	mensen	met	een	verstandelijke	
handicap.	Verder	wonen	er	ouderen,	gezinnen,	alleenstaanden,	
autochtonen	en	allochtonen	door	elkaar.

In	de	flat	wonen	individuen	en	gezinnen	die	vanuit	Middin	
worden	ondersteund.	Deze	bewoners	krijgen	wanneer	ze	in	
het	Haagsebos	komen	wonen	een	begeleider	toegewezen.	Dit	
is	hun	aanspreekpunt.	Sommige	cliënten	hebben	dagelijkse	
ondersteuning	nodig	vanuit	Middin	en	andere	cliënten	zien	
ze	vanuit	Middin	bijna	nooit.	Het	Haagsebos	is	bedoeld	als	
tussenstap,	tussen	het	volledig	begeleid,	naar	het	volledig	
zelfstandig.	Hoewel	het	Haagsebos	een	groot	hoefijzer	vorm	is,	
wonen	alle	cliënten	van	Middin	in	‘de	toren’.	Op	iedere	verdieping	
zijn	een	of	meerdere	huishoudens	onder	toezicht	van	Middin.	
Ook	heeft	Middin	een	woning	waar	de	nachtdienst	slaapt.	

De	paar	bewoners	met	begeleiding	vanuit	Middin	die	we	op	
straat	hebben	gesproken,	gaven	aan	tevreden	te	zijn.	En	ook	
de	andere	bewoners	staan	over	het	algemeen	neutraal	of	
positief	tegenover	hun	begeleide	buren.	Maar	er	zijn	een	aantal	
negatieve	uitschieters.	Een	mevrouw	(50	+)	uit	de	hoge	flat	vindt	
het	erg	ongemakkelijk	dat	ze	steeds	nagestaard	wordt	door	een	
van	‘de	gekkies’,	zoals	ze	het	zelf	omschrijft.	Ze	is	heel	blij	met	
haar	honden,	waarmee	ze	anderen	op	afstand	houdt	en	wil	zo	
snel	mogelijk	verhuizen.	Noor	(32)	vindt	de	cliënten	van	Middin	
juist	een	verrijking,	ook	omdat	ze	het	belangrijk	vindt	dat	haar	
kinderen	met	alle	soorten	mensen	in	contact	komen.	Ze	ziet	
zichzelf	de	rest	van	haar	leven	in	de	flat	wonen.	

Bewoners	die	in	de	Haagsebos	flat	komen	wonen,	kiezen	niet	
bewust	voor	deze	vorm	van	‘gemengd	wonen’.	De	gemengde	
vorm	van	wonen	geeft	volgens	een	professional	van	Middin	(P04)	
“ook	wel	eens	conflicten”,	bijvoorbeeld	door	geluidsoverlast.	
Daarnaast	merkt	hij	op	dat	de	flat	vroeger	een	65+	woning	was.	
De	oude	bewoners	die	er	woonden	keken	Middin	dan	met	een	
scheef	oog	aan,	omdat	er	zoveel	nieuwe	cliënten	bij	kwamen.	
“Maar	ja,	weet	je,	niet	iedereen	is	cliënt	van	ons	maar	dat	zien	
hun	ook	niet.	(..)	Er	leven	nu	kinderen,	dus	ja.	Het	wordt	wat	

luidruchtiger	maar	niet	overdreven.	Dat	is	even	een	aanpassing	
geweest.”

Uit	de	literatuur	blijkt	dat	hoe	zelfstandiger	mensen	wonen,	
hoe	groter	de	kans	is	op	negatief	contact	tussen	mensen	met	
en	zonder	beperking	(Bredewold,	2014).	Ook	in	Haagsebos	is	
duidelijk	de	taak	van	de	professional	te	zien.	De	professionals	
van	Middin	zorgen	voor	bemiddeling	in	conflict	en	dragen	ertoe	
bij	dat	de	bewoners	met	een	beperking	worden	geaccepteerd	en	
stimuleren	dialoog.	Ook	blijkt	uit	gesprek	met	de	medewerker	het	
belang	van	zijn	betrokkenheid	bij	de	bewonerscommissie.

Ontmoetingscentrum Middin
Het	ontmoetingscentrum	van	Middin	is	een	plek	voor	de	cliënten	
die	in	de	flat	wonen,	maar	moet	ook	ten	dienste	staan	voor	de	
rest	van	de	flat.	Bewoners	zijn	vrij	om	binnen	te	wandelen	met	
een	vraag,	en	kunnen,	mits	ze	reserveren,	aansluiten	bij	het	
eten.	Dit	gebeurt	ook	zo	nu	en	dan.	Een	belangrijke	activiteit	
is	de	bingo.	Dit	was	een	initiatief	van	de	flatbewoners	zelf.	De	
professional	(P04)	geeft	aan:	“Dat	kwam	echt	van	buitenaf.	
Laatst	stond	hier	een	vader	voor	me	voor	de	bingo,	en	dan	is	het	
gewoon	met	kleine	prijsjes,	het	hoeft	niet	veel	te	zijn,	maar	het	is	
gewoon	een	leuke	avond.”	Ook	houdt	normaliter	de	huismeester	
spreekuur	en	is	er	een	creaclub.	Maar	dat	alles	is	nu	in	coronatijd	
allemaal	wel	een	stuk	lastiger.

Een	Syrisch	gezin	geeft	aan	wel	een	keer	naar	binnen	te	zijn	
gelopen	voor	een	vraag.	Een	andere	bewoonster	geeft	aan	dat	
haar	kinderen	daar	bij	het	buitenspelen	naar	de	wc	gingen.	Toch	
is	voor	haar	het	aansluiten	bij	het	eten	niet	aantrekkelijk,	ze	geeft	
hiervoor	de	als	reden	de	verplichting	een	week	van	tevoren	te	
reserveren	en	ook	de	prijs.	

Bewoners	geven	aan	dat	ze	het	achteruit	hebben	zien	gaan	
de	laatste	jaren,	ook	m.b.t.	rondslingerend	afval.	De	flat	heeft	
grote	veranderingen	ondergaan	in	samenstelling	van	bewoners.	
Zo	was	het	eerst	gelabeld	als	55+	woning,	kwamen	er	daarna	
gezinnen,	cliënten	van	Middin	en	omschrijven	bewoners	
het	gevoel	dat	voor	elke	Nederlander	die	weg	ging,	er	een	
buitenlandse	voor	in	de	plaats	kwam.	Daarnaast	zijn	er	de	laatste	
tijd	veel	voorzieningen	(plek	voor	kopje	koffie	onder	bij	de	toren,	
zakgeldproject	en	breiclubje,	het	telefoonsysteem)	die	gericht	
waren	op	het	samenbrengen	van	mensen,	verdwenen.	Deze	
worden	door	bewoners	gemist.

Tijdens	het	veldwerk	is	de	respondenten	gevraagd	welke	
mogelijkheden	voor	verbetering	van	de	directe	leefomgeving	zij	
zelf	zien.

 ● Woonomgeving:	Een	beter	speeltuintje	in	het	midden	van	de	
flat.	“Gewoon	iets	voor	de	kinderen.”	(Noor)	En	de	struiken	
weghalen	of	kleiner	maken	en	“vervangen	door	leuke	
bloemetjes	ofzo.”	(Chantal)

 ● Activiteiten	om	elkaar	te	ontmoeten.	Iets	waardoor	de	hoge	
en	de	lage	kant	in	de	flat	wat	meer	samen	zouden	komen.	
“Die	ouderen	kunnen	ook	wel	wat	gezelligheid	gebruiken.”	
(Noor)

 ● Handhaving	en	toezicht	vanwege	het	afval.	(Somar	uit	het	
Syrische	gezin)
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CONCLUSIE

De	kwaliteit	van	de	woning	beoordelen	de	meeste	respondenten	
aan	Vrouwenhuiswaard	als	goed.	Bij	Haagsebos	valt	op	dat	
er	juist	klachten	zijn	over	de	kwaliteit	van	de	woningen,	na	de	
renovatie.

Bij	beide	flats	ziet	men	duidelijk	de	pluspunten	van	de	omgeving	
van	de	woning.	Er	is	waardering	voor	ruimte	en	groen.	Een	goed	
speeltuintje	en	plek	waar	kinderen	kunnen	spelen	vinden	de	
bewoners	belangrijk.	Problematisch	is	echter	dat	de	beleving	van	
woning	en	woonomgeving	verstoord	wordt	door	(het	gedrag)	van	
buren:	geluidsoverlast,	zwerfvuil,	hondenpoep.	Bewoners	geven	
aan	dat	ze	vinden	dat	er	te	weinig	handhaving	is	op	dit	punt.

Er	is	sprake	van	een	potentieel	goed	te	gebruiken	ruimte	rond	
de	flats.	Maar	door	verschillende	oorzaken	wordt	de	ruimte	
niet	ervaren	als	gemeenschappelijk	en	zijn	de	mogelijkheden	
voor	ontmoeting	en	sociaal	contact	meer	gefragmenteerd.	Bij	
Vrouwenhuiswaard	wordt	de	ruimte	gekaapt	door	de	wat	jongere	
en	luidruchtige	bewoners.	In	de	zomer	trekt	dat	ook	anderen	
van	elders	aan	en	geeft	dat	overlast	van	drank	en	drugsgebruik.	
Het	ontmoetingscentrum	van	Middin	bij	Haagsebos	richt	zich	

hoofdzakelijk	op	de	cliënten.	Hierdoor	vervult	het	voor	de	
overige	bewoners	van	de	flat	nauwelijks	een	functie.	De	ruimte	
rond	Haagsebos	wordt	ook	gebruikt	als	doorgangsplek	richting	
het	stadscentrum.	Hierdoor	is	er	meer	zwerfafval	en	hebben	
bewoners	ook	minder	veilig	gevoel.	Bewoners	doen	voorstellen	
voor	verbetering	van	de	openbare	ruimte	rond	de	flat.

De	mate	van	sociale	contacten	tussen	buren	geven	een	
tegenstrijdig	beeld.	Er	zijn	zeker	onderlinge	contacten	en	
buren	helpen	elkaar.	Maar	een	deel	van	de	bewoners	lijkt	
ook	onzichtbaar.	Mensen	die	er	al	wat	langer	wonen	lijken	
een	positievere	woonbeleving	te	hebben.	De	respondenten	
benoemen	dat	het	goed	zou	zijn	als	er	eens	wat	sociale	
activiteiten	georganiseerd	zouden	worden.	Opvallend	is	dat	er	
onder	de	respondenten	in	beide	flats	veel	alleenstaanden	zijn.
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3.2 Voorzieningen

De	respondenten	waarderen	dat	Meerzicht	veel	voorzieningen	
op	loopafstand	heeft:	winkelcentrum,	artsen	en	groen.	Naast	
het	winkelcentrum	is	een	halte	van	de	randstadrail	en	een	
gezondheidscentrum	plus	het	activiteitencentrum	van	Piëzo.	
Hier	is	ook	de	stichting	Mim	gehuisvest,	voor	ondersteuning	
van	mensen	die	worstelen	met	hun	financiën.	Voor	mensen	die	
weinig	te	besteden	hebben	is	er	een	voedselbank	uitgiftepunt	in	
de	wijk	en	ook	een	kleding-	en	een	speelgoedbank.

Ouderen	maken	gebruik	van	het	aanbod	van	Palet	en	Piëzo.	
Sommigen	gaan	naar	de	kerk	of	moskee.	Jongeren	gebruiken	
een	aantal	buitenlocaties	in	de	wijk	om	samen	te	komen.	Het	
jongerenwerk	en	het	opbouwwerk	werken	outreachend	in	de	
wijk.

Er	is	meermaals	benoemd	dat	kinderen	weinig	buitenspelen	in	
Meerzicht.	Een	flatbewoonster	geeft	aan	dat	het	haar	opviel	dat	
ze	tijdens	de	corona	lockdown	opeens	meer	kinderen	buiten	op	
straat	zag.	Een	professional	(P06)	denkt	dat	het	wel	eens	zou	
kunnen	komen	door	de	vaak	lage	tolerantie	in	Meerzicht:	“Er	
zijn	soms	ook	problemen	met	mensen	die	klagen	over	herrie	
van	kinderen.	Er	is	sprake	van	irritatie	bij	bewoners	rondom	
speeltuinen.”

Ontmoetingsplekken	worden	gemist	door	de	respondenten.	
Meerzicht	heeft	geen	pleintjes	of	cafeetjes	waar	je	elkaar	kunt	
treffen.	“Waarom	zijn	er	geen	‘social	meetingpoints’?	Een	of	
ander	kraampje	waar	je	even	een	Spa	kunt	drinken”,	zegt	Ruby.	
Respondenten	opperen	dat	er	een	buurthuis	zou	moeten	
komen.	Professionals	(P07	en	P08)	benoemen	dat	een	Huis	van	
de	Wijk	nodig	is.	Een	andere	professional	(P06)	stelt	een	breed	
toegankelijk	wijkrestaurant	voor.

Wijk-	en	buurtgerichte	ontmoetingsplekken	zijn	plekken	die	
aansluiten	bij	de	alledaagse	leefwereld	van	bewoners.	Er	is	
wel	een	aantal	formele	en	informele	ontmoetingsplekken	in	
Meerzicht.	Hierbij	maken	we	onderscheid	tussen	plekken	waar	
professionele	begeleiding	bij	is	(formeel)	en	plekken	waar	geen	
begeleiding	is,	of	begeleiding	door	vrijwilliger	(informeel).

De	wijk	kent	drie	grote	algemene	voorzieningen	die	een	
belangrijke	ontmoetingsfunctie	(kunnen)	hebben	voor	
wijkbewoners	en	mensen	van	daarbuiten:

 ● Westerpark:	Groot	natuurpark	van	225	hectare	(vergelijkbaar	
met	de	grootte	van	450	voetbalvelden)	gericht	op	de	
sportieve	recreant	en	de	natuurliefhebber.	Een	diverse	
groep	mensen	maakt	gebruik	van	het	park	door	te	vissen,	
wandelen	(met	de	hond)	en	hardlopen.

 ● Winkelcentrum	Meerzicht:	Aanbod	gericht	op	
boodschappen,	kapperszaken	en	een	boekwinkel.	Horeca	
waar	je	aan	een	tafel	kunt	zitten:	Brasserie	Meerzicht,	Grieks	
restaurant	en	Chinees-Indisch	Restaurant	Lotus	Garden.	
Naast	het	winkelcentrum	is	een	sportschool.

 ● Openbaar	groen	en	speeltuinen	tussen	de	hoogbouw.	De	
ruimte	wordt	gebruikt	door	fietsers,	wandelaars	(met	hond).	
Het	is	rustig	buiten	op	straat	en	ook	in	de	speeltuinen.

Verder	zijn	er	met	name	voor	senioren	(wijkrestaurant	
Albrandswaard,	wijkcentrum	Piëzo)	en	kinderen	(Stadsboerderij,	
ook	in	wijkcentrum	Piëzo)	ontmoetingsplekken	met	een	
activiteitenprogramma	en	inzet	van	professionals.	Het	buurthuis	
van	de	Waterbuurtvereniging	en	de	koffiekamers	bij	enkele	flats	
zijn	informele	en	voor	alle	bewoners	toegankelijke	voorzieningen	
primair	gericht	op	ontmoeting.	De	ouderkamer	van	scholen/
peuterspeelzalen	in	de	wijk	vormen	een	belangrijke	tussenvorm.

Daarnaast	vervult	dus	een	aantal	voorzieningen	een	belangrijke	
secundaire	rol	als	ontmoetingsplek:	het	Westerpark	en	de	groen-
voorzieningen;	het	winkelcentrum	en	de	sport	voorzieningen.

De	bereikbaarheid	en	een	aantal	voorzieningen	vormen	een	
groot	pluspunt	ten	aanzien	van	de	leefbaarheid	in	de	wijk,	en	dat	
geven	de	respondenten	ook	aan.	Maar	er	worden	ook	bepaalde	
voorzieningen	gemist,	zoals	laagdrempelige	ontmoetingsplekken	
en	een	plek	voor	jongeren.

Daarom	gaan	we	dieper	in	op	het	wijkrestaurant	Albrandswaard.	
Het	restaurant	fungeert	als	een	huiskamer	in	de	wijk	voor	
ouderen	in	de	naburige	woningen	en	heeft	professionele	
begeleiding.	Vervolgens	schetsen	we	ook	het	perspectief	op	(on)
mogelijkheden	van	ontmoeting	voor	jongeren	in	Meerzicht.

“Waarom zijn er geen ‘social 
meetingpoints’? Een of ander 

kraampje waar je even een  
Spa kunt drinken ”
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Casus Albrandswaard: huiskamer 
voor ouderen

In het midden van de wijk Meerzicht 
ligt Albrandswaard nr 1. Een 
combinatievoorziening van o.a. woningen 
voor ouderen, een wijkrestaurant waar 
vrijwilligers werken, dagbesteding voor 
ouderen, Palet welzijn, een kapster en een 
nagelspecialist. Makkelijk te bereiken vanuit 
de metro (op rollator loopafstand) en dicht bij 
het winkelcentrum (idem). Om bij de ingang van 
Albrandswaard te komen, loop je een inham in 
met een parkeerplaats, omringd door gezellige 
tuintjes met bloemen. Het is een groot wit 
appartementencomplex, met een kleine 
overkapping bij de ingang, waar soms iemand 
een sigaretje rookt.

De	belangrijkste	ruimte	binnen,	is	een	grote	zaal	met	tafels	en	
rechts	de	bar	van	het	wijkrestaurant.	Hier	kunnen	bezoekers	
wat	eten	of	drinken	kopen.	Kleine	snacks	als	koekjes,	maar	ook	
warme	maaltijden	voor	middag	en	avond.	De	bar	wordt	bemand	
door	een	oudere	vrijwilliger	en/of	professional	en	ondersteund	
door	cliënten	van	Middin.		

Tussen	de	tafels	door	loopt	een	professional	(P09)	van	de	
ouderendagbesteding.	Hier	doet	iemand	een	quizje	op	de	
computer,	daar	weer	even	een	praatje	met	een	oudere	over	hoe	
het	gaat.	De	professional	(09)	moedigt	de	aanwezige	ouderen	
aan	om	toch	vooral	gezellig	aan	te	sluiten	bij	de	tafel	en	mee	
te	doen.	Schoorvoetend	stemt	een	oudere	toe	en	lijkt	het	later	
toch	naar	haar	zin	te	hebben.	Een	vrijwilligster	loopt	rond	om	
bestellingen	voor	een	drankje	op	te	nemen.	

Huiskamer
Het	wijkrestaurant	is	in	principe	voor	iedereen	toegankelijk.	
Maar	het	publiek	is	vrij	homogeen,	grijs	en	gemiddeld	tussen	
de	70	en	90	jaar.	Jongere	mensen	die	er	zitten,	zijn	het	bezoek	
van	ouderen,	of	vrijwilligers,	medewerkers	en	stagiaires.	Naar	de	
huiskamer	in	Albrandswaard	komen	ouderen	uit	de	aansluitende	
woningen,	maar	ook	zijn	er	genoeg	ouderen	te	vinden	die	zich	via	
de	taxibus	laten	brengen.	De	meeste	vinden	het	fijn	om	een	kopje	
koffie	te	drinken	en	dat	er	iets	te	doen	is.	Dat	een	consumptie	
verplicht	is	in	het	wijkrestaurant	kan	als	drempel	worden	ervaren.	
De	bingo	was	altijd	erg	populair,	maar	die	ligt	even	stil	vanwege	
corona.	De	ouderen	missen	de	activiteiten	wel,	maar	het	blijft	
voor	hen	een	plek	om	elkaar	te	ontmoeten.	

Meerzicht	heeft	in	vergelijking	met	andere	wijken	veel	ouderen.	
Zorgorganisatie	de	Viersprong	vertelt	dan	ook	dat	deze	wijk	
veruit	het	grootste	team	heeft.	Eenzaamheid	is	een	groot	
probleem	onder	ouderen.	Dit	merken	ook	de	medewerksters	
bij	thuiszorg	Viersprong,	de	kapster	en	de	ouderenconsulent.	
Albrandswaard	is	voor	ouderen	een	belangrijke	plek	voor	
laagdrempelig	contact.	

Marie	is	een	bewoonster	die	we	in	de	ontmoetingsruimte	
spreken,	ze	geeft	aan	hier	te	zijn	komen	wonen	omdat	ze	het	
fijn	vond	meer	tussen	de	mensen	te	zijn.	Hiervoor	woonde	ze	
twee	jaar	op	een	flat	verderop	in	de	wijk,	maar	sprak	ze	eigenlijk	
niemand.	Ze	heeft	een	slechte	band	met	haar	familie,	die	ze	
daarom	nauwelijks	spreekt	of	ziet.	Binnen	Albrandswaard	kan	ze	
het	niet	met	iedereen	even	goed	vinden,	er	wordt	volgens	haar	
snel	geroddeld	en	ze	laat	niet	iedereen	zomaar	binnen.	Maar	ze	
komt	wel	geregeld	in	de	gemeenschappelijke	ruimte	en	loopt	
soms	binnen	bij	de	dagbesteding	voor	ouderen	en	maakt	vanaf	
daar	soms	een	afspraak	om	met	iemand	te	eten.

SOCIALE EN FYSIEKE LEEFBAARHEID IN ZOETERMEER, MEERZICHT DE HAAGSE HOGESCHOOL



Een	doel	van	een	ontmoetingsplek	is	dat	mensen	elkaar	tegen-
komen,	maar	ook	relaties	kunnen	ontstaan.	De	professional	(09)	
van	de	dagbesteding	is	iemand	die	dat	vanuit	haar	professie	
doet.	Ze	brengt	actief	ouderen	die	naar	de	dagbesteding	komen	
bij	elkaar	en	betrekt	ook	mensen	bij	de	groepjes	die	zijn	ontstaan.	
Daarnaast	is	het	niet	alleen	voor	de	ouderen	die	er	komen	een	
welkome	tijdsbesteding.	Ook	Ruby,	vrijwilligster	bij	Palet,	vertelt	
hoe	fijn	ze	het	vindt.	Ze	heeft	het	syndroom	van	Asperger	en	
valt	snel	ergens	buiten,	maar	hier	voelt	ze	zich	gerespecteerd	en	
welkom.	Ook	door	de	ouderen.

De	manager	van	het	eetcafé	(P10)	geeft	aan	dat	de	ouderen	soms	
erg	hard	kunnen	zijn	naar	andere	culturen.	Maar	dat	op	persoonlijk	
vlak	met	mensen	in	contact	komen,	veel	effect	heeft.	Er	was	
vroeger	een	mooie	samenwerking	met	de	moskee,	waar	ze	een	
keer	per	jaar	met	de	ouderen	op	bezoek	gingen.	Dat	zou	hij	graag	
weer	zien.	Ook	was	er	een	stagiaire	in	de	keuken	met	een	andere	
culturele	achtergrond.	De	ouderen	waren	erg	hartelijk	naar	haar.

‘Professionals’
In	Albrandswaard	zijn	naast	de	professional	van	de	dagbesteding	
ook	ouderenconsulenten	van	Palet	Welzijn	aanwezig.	
Andere	bepalende	figuren	zijn	Jopie,	de	voorzitster	van	de	
bewonerscommissie	en	de	kapster.

Jopie	is	zelf	17	jaar	geleden	met	haar	man	in	het	complex	komen	
wonen,	vond	toen	een	briefje	in	haar	brievenbus	met	dat	ze	
mensen	zochten	voor	de	bewonerscommissie	en	stapte	niet	
veel	later	het	bestuur	in.	“Het	is	toch	de	aard	van	het	beestje.”	
Ze	lijkt	iedereen	te	kennen	die	het	wijkrestaurant	binnenkomt.	
Met	de	bewonerscommissie	houdt	ze	zich	bezig	met	de	dingen	
in	het	gebouw	die	van	algemeen	belang	zijn.	Het	contact	met	
de	woningcorporatie	is	soms	lastig.	Haar	ervaring:	Als	je	net	
een	beetje	een	band	hebt	opgebouwd	met	een	wijkmanager	
en	dingen	voor	elkaar	begint	te	krijgen,	gaan	ze	weer	weg.	In	de	
zeventien	jaar	dat	ze	in	de	bewonerscommissie	zit,	heeft	ze	er	al	
twaalf	versleten.

De	kapster	is	zes	dagen	per	week	aanwezig,	ook	in	het	weekend	
en	spreekt	veel	mensen.	Ze	knipt	en	legt	daarnaast	verbindingen	
tussen	mensen	en	probeert	het	contact	met	de	mensen	te	
behouden.	Tijdens	het	knippen	spreekt	ze	haar	klanten	en	als	
ze	merkt	dat	iemand	eenzaam	is,	vraagt	ze	of	ze	de	hobby’s	en	
telefoongegevens	van	de	persoon	mag	opschrijven.	Ze	linkt	
dan	mensen	aan	elkaar.	Er	zijn	zo	al	meerdere	vriendschappen	
tot	stand	gekomen.	Zo	heeft	ze	bijvoorbeeld	twee	mannen	
aangespoord	om	samen	te	gaan	poolen,	wat	ze	nu	bijna	wekelijks	
doen.	De	kapster	heeft	veel	sleutels	van	bewoners	in	beheer.	De	
thuiszorg	komt	soms	bij	haar	voor	sleutels	en	ook	de	politie	weet	
haar	hiervoor	te	vinden.	Wanneer	ze	een	oudere	spreekt,	verwijst	
ze	deze	persoon	ook	soms	door	naar	Palet	Welzijn	of	andere	
professionals	die	ze	kent.

Corona
We	hebben	de	ontmoetingsruimte	in	verschillende	stadia	
meegemaakt.	Tafels	ruim	uit	elkaar,	vakken	op	de	vloer	voor	
anderhalve	meter	afstand.	Soms	beduusde	ouderen	die	het	
spannend	vonden	om	voor	het	eerst	sinds	tijden	weer	buiten	te	
komen	en	anderen	die	juist	niet	in	corona	geloofden.	Later	in	de	
zomer	was	het	restaurant	weer	open.	Familieleden	kwamen	langs	
om	samen	met	hun	vader	of	moeder	te	eten.	En	in	de	herfst	is	
het	restaurant	weer	dicht,	afgesloten	met	schermen	en	een	lint	
en	de	vrijwilligers	en	werknemers	dragen	mondkapjes.	De	ruimte	
is	alleen	nog	toegankelijk	voor	dagbesteding.	Helaas	hebben	we	
de	ruimte	niet	kunnen	zien	zoals	deze	voor	corona	was,	met	het	
wijkrestaurant	in	volle	actie.

Vanwege	corona	bezorgt	de	keuken	thuis	bij	mensen.	Voor	veel	
ouderen	was	juist	het	samen	eten	een	moment	van	contact,	zo	
geeft	een	van	de	medewerkers	(P11)	aan.	“Je	ziet	wel	dat	mensen	
nu	meer	vereenzamen”.
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Casus: Een plek voor jongeren

Als we bewoners vragen waar ze een zak geld 
aan zouden uitgeven in Meerzicht, zouden zij 
investeren in de jongeren. ‘Er is echt niks te 
doen voor jongeren in de wijk’ of ‘ze hangen 
buiten omdat ze nergens heen kunnen’ geven 
respondenten aan. Voor jonge kinderen 
biedt de wijk genoeg mogelijkheden, maar 
vanaf 16-jarige leeftijd is er weinig te doen of 
ondernemen. Een jongerenwerker (P07) zegt: 
“Zodra ze een rijbewijs hebben vertrekken er 
veel direct naar Den Haag, omdat daar veel 
meer te beleven is”.

In	de	wijk	spreken	we	jongeren	van	verschillende	leeftijden.	De	
jonge	jongeren	(12	tot	17	jaar)	zijn	over	het	algemeen	tevreden	
in	de	wijk.	Op	zaterdagmiddag	spreken	we	een	15-jarig	meisje	
in	het	park.	Ze	heeft	haar	twee	zwarte	hondjes	bij	zich	en	laat	
ze	uit	in	haar	joggingpak.	Als	we	naar	de	wijk	vragen	zegt	ze:	“Ik	
ga	naar	school	en	spreek	af	met	mijn	vriendinnen,	met	corona	
is	dat	moeilijker	want	mijn	ouders	zitten	in	de	risicogroep”.	Haar	
wens	is	om	een	zwembad	te	hebben	in	de	wijk.	Jonge	jongeren	
in	Meerzicht	gaan	naar	school,	hebben	vrienden	in	de	wijk	en	
winkelen	in	het	stadshart.	Bij	het	Haagsebos	ontmoeten	wij	twee	
jonge	meisjes	van	13	en	14	die	met	hun	vrienden	chillen	en	foto’s	
en	video’s	maken	met	hun	telefoon.	Ze	geven	aan:	“we	gaan	af	en	
toe	naar	het	stadshart	om	te	winkelen”,	verder	zijn	ze	veel	in	de	
wijk	te	vinden.

Voor	de	wat	oudere	jongeren	(18	tot	26	jaar)	is	het	anders.	Veel	
studeren	of	volgen	een	opleiding	buiten	de	stad.	Heen	en	weer	
reizen	is	gemakkelijk.	De	grote	steden	zijn	bereikbaar	binnen	een	
half	uur	tot	twee	uur	met	het	openbaar	vervoer.	Noah	(25),	die	
al	6	jaar	in	Meerzicht	woont,	geeft	aan	te	willen	vertrekken	naar	
Utrecht:	“Utrecht	is	gewoon	een	leuke	stad.	Je	kan	er	uitgaan,	
er	zijn	meer	eetmogelijkheden	en	mensen	zijn	diverser”.	Kaj	(20)	
laat	weten:	‘Ik	zelf	wil	in	een	stad	wonen	waar	iets	meer	gebeurt	
en	sneller’.	Ook	vindt	hij	dat	de	aandacht	in	Zoetermeer	beter	
verdeeld	kan	worden,	omdat	het	centrum	nu	vooral	de	aandacht	
krijgt.	Kaj	en	Noah	hebben	hun	vrienden	vooral	buiten	ontmoet	in	
Meerzicht,	op	het	Cruyff	Court	en	de	skatebaan.

Buiten ontmoeten
Tussen	de	flats	is	veel	groen	en	staat	hier	en	daar	een	
speeltuintje.	Maar	wat	is	er	voor	jongeren?	Waar	treffen	zij	
elkaar?	

Een	van	de	jongerenwerkers	(P12),	laat	tijdens	een	wandeling	
door	Meerzicht	het	skatepark	zien.	Bij	het	skatepark	staat	
een	houten	hutje	waarbij	zij	zegt:	“dit	is	één	van	de	weinige	
plekken	waar	jongeren	beschut	kunnen	zitten.”	Er	zitten	twee	
jongeren,	een	jongen	en	een	meisje	van	rond	de	achttien	een	
sigaretje	te	roken	in	het	hutje.	Op	andere	dagen	zien	we	ook	
kleine	groepjes	jongeren	buiten	bij	elkaar	komen.	Zoals	in	een	
speeltuin,	waar	twee	jongetjes	tussen	de	12	en	14	jaar	zitten	
met	zakje	kruidnoten	en	energydrank.	Ze	schommelen	en	
kletsen.	Een	fiets	staat	tegen	een	boom	geparkeerd.	Even	later	
sluit	ook	een	meisje	aan	(rond	14	jaar).	Op	enkele	plekken	in	
de	wijk	is	er	overlast	is	geweest	van	jeugd	bij	de	flats,	geeft	de	
jongerenwerker	aan.	Jongeren	hingen	in	de	kelderbox	en	op	een	
andere	plek	hadden	ze	last	van	auto	inbraak	en	fietsdiefstal.	Met	
de	inzet	van	extra	jongerenwerkers	is	dit	probleem	opgelost.
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Eerder	konden	jongeren	binnenkomen	op	de	locatie	Buurtwerk	
aan	het	Kerkebos,	maar	na	een	verandering	in	de	regelgeving	en	
enkele	incidenten	met	drugs	en	alcohol	is	dat	niet	meer	mogelijk.	
Noah	zat	ook	vaak	bij	Buurtwerk	binnen	en	vertelt:	“vroeger	was	
Buurtwerk	vooral	een	buurthuis.	Je	kon	daar	naar	binnen	lopen	
en	er	stond	een	bank	waar	je	kon	gaan	zitten.	Nu	mag	het	geen	
clubhuis	meer	zijn,	maar	dat	is	wel	iets	hoe	je	heel	veel	jongeren	
weer	terug	de	wijk	inhaalt	en	zorgt	dat	er	minder	overlast	is	
van	hangjongeren.”	Een	jongerenwerker	(P13)	geeft	aan:	“voor	
jongeren	is	de	drempel	nu	iets	te	hoog	(om	binnen	te	komen	bij	
Buurtwerk)	er	zou	een	gezellige	sfeer	moeten	zijn”.	De	oudere	
jongeren	missen	een	plek	om	elkaar	te	ontmoeten	in	de	wijk.	
Ook	merken	zij	dat	ontmoetingsplekken	voor	jongeren	schaarser	
worden.	De	plekken	die	jongeren	als	ontmoetingsplek	gebruiken	
worden	hieronder	uiteengezet.

De skatebaan
De	skatebaan	nabij	Abdissenbos	is	rustig	als	we	gaan	kijken	
op	een	zaterdag	in	oktober.	Noah	woont	in	buurt	en	weet	te	
vertellen:	“vroeger	was	dat	echt	een	plek	waar	je	heen	ging	
want	het	was	leuk	en	gezellig,	je	kende	iedereen	er.	Het	was	ook	
toegankelijk,	er	was	licht	een	waterkraan	en	het	zag	er	goed	uit.”	
Volgens	Noah	is	het	nu	minder	toegankelijk,	de	lichten	zijn	kapot	
en	de	toestellen	die	geplaatst	zijn	verouderd.		

Dichterbij	de	weg	staat	een	klein	rood	hoekig	huisje.	De	ramen	
van	het	gebouw	zijn	bedekt	en	het	gebouw	lijkt	al	een	tijdje	
ongebruikt.	Het	huisje	heeft	meerdere	bordjes	waarop	staat:	
‘flatvereniging	Albefo’,	‘buurtgebouw	de	Keet’	en	‘vereniging	
Paloeloe’.	Dichtbij	het	huisje	ligt	een	sportveldje	met	blauwe	
hekken	en	een	stenen	ondergrond.	Er	zijn	drie	kinderen	die	op	
het	sportveldje	met	elkaar	spelen,	één	volwassene	is	aanwezig	
die	ook	af	en	toe	meedoet	met	de	kinderen.	Naast	de	skatebaan	
en	het	sportveldje	zijn	er	sporttoestellen	en	een	bankje.	

Wat	verscholen	tussen	de	bomen	is	het	houten	huisje	te	vinden,	
waar	de	eerdergenoemde	jongeren	een	sigaretje	rookten.	Er	
staat	een	oud	bankje	en	in	het	gras	ligt	een	klein	plastic	zakje.	
Volgens	Noah	werd	het	een	paar	jaar	geleden	‘het	gekkenhutje’	
genoemd:	“iedereen	ging	daar	altijd	blowen	want	daar	zat	je	
droog.	Nu	is	het	helemaal	vervallen	en	heeft	het	meerdere	keren	
in	de	fik	gestaan.”	Als	het	hutje	weer	opgeknapt	wordt	denkt	
Noah	dat	er	weer	jongeren	heen	zullen	komen.	Bij	de	skatebaan	
blijft	het	rustig.	

Het Cruyff Court
Naast	het	doveninstituut	Kentalis	in	Meerzicht	bevindt	zich	
een	kunstgrasveld	met	een	bordje	‘verboden	toegang’.	Kaj	was	
gebruiker	van	het	veld	en	zegt:	“De	eerste	keer	dat	ik	het	zag,	
hadden	ze	de	dijken	weggehaald,	toen	had	ik	eigenlijk	door	dat	
er	wat	aan	de	hand	was.	Eigenlijk	hebben	ze	sindsdien	niks	meer	
gedaan,	behalve	een	bord	met	‘verboden	toegang’	neergezet	
waar	niemand	zich	aan	houdt.”	Het	hekwerk	en	de	goals	van	
het	sportveld	zijn	al	verwijderd	en	later	volgt	ook	de	kunstgras	
ondergrond.

In	samenwerking	met	de	Cruyff	Foundation	heeft	Kentalis	het	
veld	geplaatst	voor	hun	cliënten	en	buiten	schooltijden	ook	voor	
de	kinderen	en	jongeren	uit	de	wijk.	Op	29	oktober	2015	werd	het	
sportveld	geopend.	De	bedoeling	van	het	veld	was	om	kinderen,	
jongeren	en	volwassenen	in	de	wijk	in	beweging	te	houden.	
Volgens	Kaj	(20)	en	Farid	(18)	ontmoeten	zij	hier	veel	vrienden	
uit	heel	Zoetermeer	tijdens	het	voetballen.	Noah	geeft	aan:	
“Iedereen	kwam	en	het	ging	bijna	altijd	goed,	er	was	helemaal	
geen	begeleiding	bij	en	dat	was	ook	niet	nodig”.	Farid	is	een	
enthousiaste	voetballer	en	voetbalt	bij	FC	Zoetermeer.	Hij	vindt	
dat	het	sportveld	een	belangrijke	sociale	functie	had	voor	de	wijk	
(Omroep	West,	20	mei	2020).

Een	aantal	jaar	later	wordt	er	geklaagd	door	de	bewoners	die	
naast	het	veld	wonen.	Zij	ervaren	geluidoverlast.	Kaj,	die	ook	
in	een	van	de	huizen	woont	naast	het	veld,	meent	dat	‘er	2	of	3	
mensen	waren	die	klaagden’.	Samen	met	een	vriend	startte	hij	
een	petitie	en	verzamelde	meer	dan	vijfhonderd	handtekeningen	
om	het	Cruyff	Court	te	behouden.	Kaj	vertelt	het	volgende	
hierover:	“we	hebben	de	petitie	gestart	om	aan	de	gemeente	
te	geven,	om	aan	te	geven	‘doe	er	iets	mee!’	Maar	eigenlijk	is	er	
niet	zo	heel	veel	mee	gedaan.”	Hij	heeft	zijn	petitie	toegelicht	
bij	de	gemeente,	daarna	heeft	hij	nog	een	spreekmoment	
aangevraagd.	Als	antwoord	op	zijn	aanvraag	kreeg	hij	een	mail	
met	een	compleet	ander	onderwerp	terug.	Het	Cruyff	Court	was	
ondertussen	al	afgebroken.

Krajicek Playground
In	september	2020	is	er	een	Krajicek	Playground	geopend	in	
Meerzicht.	Het	nieuwe	sportveld	lijkt	op	het	eerdere	Cruyff	
Court	met	een	ondergrond,	hekken	en	goals	aan	weerszijden.	
De	velden	liggen	een	paar	honderd	meter	uit	elkaar.	De	Krajicek	
Playground	is	een	omgebouwd	oud	sportveld	dat	naast	
basisschool	de	Regenboog,	de	volleybalvereniging	Volleymeer	
en	dichtbij	moskee	al-Qibla	ligt.	Voor	wekelijkse	sport-	en	
spelactiviteiten	betrekt	de	Krajicek	foundation	jongeren	die	
in	ruil	voor	het	verzorgen	van	de	activiteiten	een	studiebeurs	
ontvangen.	Kaj	heeft	vernomen	dat	het	nieuwe	veld	bedacht	is	
als	alternatief	voor	het	Cruyff	Court.	Toch	is	hij	nog	niet	bij	het	
nieuwe	veld	geweest	en	merkt	hierover	op:	“alleen	nu	hoort	erbij	
dat	er	een	soort	jongerenwerkers	kwamen	die	spelletjes	gaan	
doen	met	jongeren,	maar	zo	werken	jongeren	niet.	Ze	willen	
gewoon	voetballen	dus	het	leek	mij	een	beetje	kinderachtig.”

Wat zijn de ideeën en wensen van de jongeren 
zelf voor de wijk? 
Veel	jongeren	komen	met	ideeën	tijdens	interviews	en	
gesprekken	om	Meerzicht	een	fijnere	plek	voor	hun	te	maken.	
Er	worden	suggesties	gedaan	voor	een	zwembad,	nieuwe	
speeltuinen	en	opknapbeurten	van	bestaande	locaties.	Er	zijn	
ook	kleinere	wensen	zoals	een	plek	waar	jongeren	mogen	en	
ongestoord	kunnen	zitten	in	de	wijk,	een	Instagram	muur	voor	
foto’s	of	een	locatie	om	te	kunnen	dansen.

De	jongerenwerkers	geven	aan	dat	er	voor-	en	nadelen	zitten	aan	
het	inpandige	jongerenwerk.	Maar	ze	missen	in	Meerzicht	wel	
een	buurtcentrum	als	plek	voor	ontmoeting	voor	jongeren.
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CONCLUSIE

De	bereikbaarheid	en	een	aantal	voorzieningen	vormen	een	
groot	pluspunt	ten	aanzien	van	de	leefbaarheid	in	de	wijk.	

Voorzieningen	scheppen	mogelijkheden	voor	sociale	interactie.	
Er	zijn	diverse	voorbeelden	van	voorzieningen	die	een	
makelaarsrol	vervullen:

 ● Tussen	bewoners	onderling:	wijkrestaurant	Albrandswaard,	
sportclubs,	buurthuis	Waterbuurtvereniging

 ● Tussen	bewoners	en	professionals:	kapper	Albrandswaard,	
outreachend	jongerenwerk	Buurtwerk,	Piëzo,	Palet	welzijn

Professionals	kunnen	de	interacties	en	activiteiten	van	
deelnemers	vormgeven	en	stimuleren	zo	sociale	connecties.	
De	casus	Albrandswaard	illustreert	de	rol	van	professionals	bij	
het	verbinden	van	bezoekers	en	bij	het	bouwen	van	bruggen,	
bijvoorbeeld	tussen	bezoekers	en	vrijwilligers	of	stagiairs.

We	hebben	specifiek	gekeken	naar	welke	ontmoetingsplekken	
er	in	Meerzicht	zijn.	In	en	rond	het	winkelcentrum	komen	diverse	
mensen	elkaar	vanzelfsprekend	tegen.	Dit	is	dan	ook	een	
belangrijke	plek	waar	mensen	elkaar	regelmatig	zien.	Herkenning	
is	voorwaarde	voor	vertrouwd	en	benaderbaar	voor	elkaar	
worden.

De	formele	ontmoetingsplekken	richten	zich	vooral	op	specifieke	
doelgroepen.	Een	overdekte	ontmoetingsplek	voor	jongeren	
ontbreekt.	Algemeen	toegankelijke	formele	ontmoetingsplekken	
zijn	schaars	in	de	wijk.	

Op	basis	van	onze	observaties	en	de	constateringen	van	
professionals	lijkt	het	openbaar	groen	en	speeltuinen	tussen	de	
hoogbouw	de	rol	als	laagdrempelige	ontmoetingsplek	nauwelijks	
te	vervullen.
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3.3 Sociale samenhang

De	professionals	noemen	de	sociale	betrokkenheid	van	met	
name	de	flatbewoners	in	de	wijk	laag.	Diverse	respondenten	
benoemen	ook	eenzaamheid	onder	bewoners.	Met	name	in	de	
hoogbouw	is	het	soms	‘stil’.	“Dat	er	een	grote	stilte	valt	en	we	
hebben	het	idee	dat	er	achter	die	deuren	schrijnende	dingen	
gebeuren.	(..)	Maar	dat	hoort	vooral	ook	bij	die	hoogbouw”	zegt	
een	professional	van	een	maatschappelijke	organisatie	(P14).	

Tegelijkertijd	is	het	van	belang	om	niet	te	generaliseren,	ook	in	
de	flats	is	sprake	van	sociale	contacten	en	wederzijdse	hulp.	In	
ons	veldwerk	zagen	we	contact	en	ontmoeting	tussen	bewoners	
in	vele	vormen	voorbijkomen.	Buren	die	elkaar	groeten,	en	even	
een	praatje	maken.	Ook	troffen	we	buren	en	buurtgenoten	die	
met	elkaar	afspreken	en	samen	iets	ondernemen.	Samen	met	de	
kleine	kinderen	naar	de	speeltuin	of	samen	klussen	aan	een	oude	
auto.	Hulp	tussen	buren	komt,	zeker	in	corona	tijd,	ook	veel	voor	
in	onze	gesprekken	met	bewoners.	Het	gaat	dan	om	hulp	met	
iets	op	de	computer	doen	of	eten	koken.

We	hebben	ook	een	aantal	zogenaamde	‘best	persons’	
gesproken.	Er	zijn	bewoners	die	actief	zijn	als	regelaar	en	
organisator.	Noor	uit	een	van	de	flats	is	actief	met	dingen	
organiseren	voor	de	kinderen:	“Ik	heb	Halloween,	trick or treat 
georganiseerd,	een	spooktocht,	speurtochten,	oudhollandse	
spelletjes.”	Er	zijn	ook	bewoners	die	zich	als	vrijwilliger	inzetten	
en	een	verbindende	rol	op	zich	nemen	en	zo	bewoners	onderling	
of	aan	instellingen	verbinden.	Deze	types	zie	je	bijvoorbeeld	bij	
bewonerscommissies	en	bij	de	kleding-	en	voedselbank.

Maar	we	weten	ook	dat	bewoners	buren	hebben	die	ze	nauwelijks	
zien	en	nooit	spreken.	Het	gaat	om	bewoners	die	kampen	met	
psychische	of	verslavingsproblematiek.	Bewoners	merken	ook	
op	dat	er	steeds	meer	‘buitenlanders’	in	de	wijk	komen	wonen.

De	professionals	zien	dat	mensen	soms	last	hebben	van	buren,	
omdat	er	niet	altijd	begrip	is.		“Sociale	cohesie	is	mooi,	voor	
begrip	onderling.	Maar	eerst	de	basis.	De	taal,	communicatie,	
dat	mensen	elkaar	begrijpen”,	zegt	een	professional	(P01)	van	
een	woningcorporatie.	Hier	gaat	het	volgens	de	verschillende	
professionals	nogal	eens	mis.	Bewoners	kunnen	elkaar	niet	
verstaan,	waardoor	frictie	ontstaat.	Ook	de	professional	die	
in	een	van	de	flats	werkt	(P04)	merkt	op	dat	de	taalbarrière,	
communicatie	moeilijker	maakt.	Kersten,	vrijwilliger	bij	de	
voedselbank,	is	er	van	overtuigd	dat	als	buren	goed	met	elkaar	
kunnen	communiceren,	dit	al	veel	problemen	kan	oplossen.

De	professionals	merken	een	groot	verschil	tussen	de	
verschillende	buurten,	dit	geldt	ook	voor	de	sociale	samenhang.	
“Je	merkt	ook,	je	kan	niet	echt	van	Meerzicht	spreken.	Je	moet	
echt	inzoomen	op	een	gebiedje	of	een	complex,	want	het	is	
niet	met	elkaar	te	vergelijken.	Het	is	lastig	om	een	plan	voor	
heel	Meerzicht	te	maken”	zegt	een	professional	(P03)	van	de	
woningbouw.	Het	valt	een	andere	professional	(P07)	op	dat	er	
weinig	sociale	samenhang	en	betrokkenheid	is	vanuit	de	wijk	in	
de	vorm	van	bijvoorbeeld	vrijwilligerswerk.	Hij	denkt	dat	ook	de	
bouw	van	de	wijk	hiermee	te	maken	heeft.	Door	de	hoogbouw	is	
er	sprake	van	buren	die	elkaar	niet	altijd	kennen	en	er	is	een	snel	
verloop	in	de	flats.

Hoe	kunnen	we	de	sociale	samenhang	in	Meerzicht	het	
beste	duiden?	Een	nostalgisch	gekleurde	interpretatie	van	de	
alledaagse	werkelijkheid	ligt	hierbij	op	de	loer.	Het	traditionele	
sociologische	beeld	van	‘de	gemeenschap	als	dorp’	is	nog	
steeds	dominant	(Blokland,	2017).	Om	te	zien	hoe	de	sociale	
samenhang	vandaag	vorm	krijgt,	gingen	we	in	ons	veldwerk	op	
zoek	naar	activiteiten	die	bewoners	van	Meerzicht	gezamenlijk	
ondernemen.

Die	gezamenlijke	activiteiten	van	buurtbewoners	kunnen	
plaatsvinden	binnen	een	stichting,	club	of	vereniging.	In	de	
Waterbuurt	(laagbouw)	is	circa	20-25%	van	de	bewoners	actief	
bij	de	buurtvereniging.	De	meest	populaire	activiteiten	daar	zijn:	
koken	en	gezamenlijk	eten,	de	pubquiz	en	de	koffieochtenden.	
Bewoners	van	Meerzicht	zijn	ook	actief	met	vrijwilligerswerk.	
Kledingbank	MEVE	biedt	een	vorm	‘beschut’	vrijwilligerswerk	
voor	mensen	die	niet	mee	kunnen	komen	op	een	reguliere	
werkplek.	Verder	zijn	vrijwilligers	actief	bij	o.a.	wijkrestaurant	
Albrandswaard,	de	voedselbank	en	de	activiteiten	van	Piëzo.	
Daarnaast	is	er	een	aantal	sportverenigingen	aan	de	randen	
van	de	wijk.	Hieronder	beschrijven	we	de	casus	van	de	
Moestuinvereniging.

Maar	sociale	activiteiten	krijgen	tegenwoordig	ook	vorm	in	
lossere	verbanden.	Een	bewoonster	liep	een	tijdje	mee	met	
een	wandelgroep	met	buurtgenoten.	Veel	buurtbewoners	
geven	aan	dat	ze	graag	gaan	vissen.	Sommigen	vissen	in	de	
buurt,	anderen	gaan	naar	de	grote	Hollandse	plassen	of	vissen	
op	zee.	Hieronder	beschrijven	we	de	casus	van	de	informele	
gemeenschap	van	vissers	in	het	Westerpark.

“Sociale cohesie is mooi, voor begrip onderling. 
Maar eerst de basis. De taal, communicatie, 

dat mensen elkaar begrijpen ”
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Casus moestuin: “Het gaat ook om 
sfeer kweken”

Moestuinvereniging ‘Hoeve Meerzicht’ aan 
de Voorweg bestaat sinds 1982. Er zijn 60 
tuintjes. Bij het toegangshek staat een bordje 
met de tekst “Geen tuinafval neergooien 
A.U.B. !” De tekst hangt er ook in het Arabisch.

De voorzitter vertelt over de gang 
van zaken op de moestuinvereniging. 
Jaarlijks organiseren we de algemene 
ledenvergadering. Daar zijn circa 25-30 leden 
bij aanwezig. Daarnaast zijn er twee á drie 
onderhoudsdagen per jaar. Dan werkt men aan 
de nieuw aangelegde gemeenschappelijke 
tuin, of worden de heggen gesnoeid. Deelname 
was eerst vrijwillig, maar nu moet ieder lid 
intekenen op de klussenlijst - of 25 euro 
betalen om het af te kopen.

Er	zijn	regels	voor	de	tuinen.	Er	mogen	bijvoorbeeld	geen	
bouwwerken	komen	of	bomen/	struiken	hoger	dan	1,5	meter.	
Maar	er	zijn	ook	ongeschreven	regels:	niet	te	veel	tegels	of	
baksteen	bestrating.	De	Tuincommissie	ziet	toe	op	naleving	van	
de	regels	en	spreekt	mensen	hierop	aan.	Het	blijkt	lastig	om	de	
vacature	van	voorzitter	van	deze	commissie	ingevuld	te	krijgen.	
Mensen	hebben	weinig	tijd	of	geen	zin	om	‘politieagent’	te	spelen.

De	vereniging	huurt	de	grond	van	de	gemeente.	Er	is	incidenteel	
contact	met	de	gemeente.	De	vereniging	heeft	wel	een	
contactpersoon	-	bij	de	afdeling	‘Grondzaken’.

Voor	de	vereniging	is	de	band	met	de	wijk	Meerzicht	van	belang.	
De	gedachte	is	dat	hoe	dichterbij	je	woont,	hoe	gemakkelijker	
het	is	om	de	tuin	te	onderhouden.	De	leden	zijn	wat	ouder,	maar	
de	voorzitter	ziet	nu	ook	een	toestroom	van	jongere	leden.	Op	de	
tuin	tref	je	heel	verschillende	mensen,	zowel	qua	ervaring,	als	qua	
culturele	achtergrond.	De	diversiteit	van	de	wijk	Meerzicht	zie	je	
terug	op	de	tuinen,	er	zijn	zowel	bewoners	van	Meerzicht-West	
(laagbouw)	als	flatbewoners	uit	Meerzicht-Oost.

“Het	is	een	samenleving	in	het	klein.”	Een	paar	jaar	geleden	
waren	er	spanningen	op	de	tuin.	Iemand	trok	daarbij	ook	een	
mes.	Internationale	conflicten	speelden	ook	op	de	tuin.	“Het	
gaat	ook	om	sfeer	kweken”	vertelt	de	voorzitter.	Een	aantal	leden	
komt	hier	heel	veel.	Die	hebben	een	verbindende	functie	en	
letten	ook	een	beetje	op	anderen.

De	voorzitter	ziet	verschillende	motieven	onder	tuinders.	
Sommigen	komen	voor	de	natuurervaring,	en	willen	lekker	
met	de	handen	in	de	aarde	wroeten.	Dit	speelt	bijvoorbeeld	
bij	flatbewoners.	Sommigen	zijn	opgevoed	met	een	moestuin.	
Migranten	van	de	eerste	generatie	waren	het	ook	thuis	
gewend	om	eigen	groente	te	kweken.	Anderen	komen	via	de	
kindervolkstuinen	bij	de	Stadsboerderij.	Jongere	leden	komen	
ook	vanuit	interesse	in	biologisch	en	authentiek	eten.

Wat	geven	de	tuinders	zelf	aan	over	hun	motieven	en	het	sociale	
aspect	van	tuinieren? 
Hassan	is	uit	Syrië	gevlucht	en	werkt	als	taxichauffeur.	“Hier	
kan	ik	mijn	hoofd	leeg	maken	en	ontspannen.	In	het	land	waar	ik	
vandaan	kom	zijn	genoeg	problemen.	Hier	kan	ik	de	problemen	
even	vergeten”	zegt	hij.	Een	andere	tuinder	spreekt	gebrekkig	
Nederlands.	Hij	krijgt	tranen	in	zijn	ogen	terwijl	hij	zegt:	“Als	ik	thuis	
ben,	zit	ik	maar	te	denken	en	te	denken…	hier	zijn	doet	me	goed.”	
Voor	Kerem	is	het	een	‘liefhebberij’.	Lekker	in	de	buitenlucht	en	
het	levert	ook	nog	gezond	voedsel	op.	“Ik	heb	op	dit	moment	geen	
werk	dus	het	is	fijn	om	hier	bezig	te	kunnen	zijn.	Ik	heb	ook	andere	
hobby’s	zoals	vissen,	wandelen,	muziek	maken.”

Het	sociale	aspect	van	tuinieren	ervaren	de	tuinders	dubbel.	Aan	
de	ene	kant	kom	je	hier	voor	de	rust.		Koos	met	een	tuintje	aan	
de	rand	van	het	complex	zegt,	“als	ik	hier	alleen	ben	is	het	prima”.	
Aan	de	andere	kant	is	het	op	de	tuin	gezellig,	en	je	kunt	er	een	
praatje	maken.	Hassan	verwoordt	dat	zo:	“Het	is	als	een	familie,	
je	doet	elkaar	de	groeten	en	laat	weten	wanneer	je	er	weer	bent.”	
Men	wisselt	ook	onderling	kennis	uit:	over	de	afvoer	van	water	
van	de	tuin	of	over	de	kwaliteit	van	de	tomaten.
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Casus Vissen: of er iets gevangen 
wordt is eigenlijk niet belangrijk

Vissen is een hobby die respondenten 
meerdere malen hebben genoemd. Een 
flat bewoner laat trots zijn uitgebreide vis-
uitrusting zien, opgeslagen in een garagebox. 
Sommigen gooien hun hengel in de buurt uit, 
anderen gaan vissen bij de Noord Aa of naar 
een van de grote plassen in Zuid-Holland.

Het secretariaat van Hengelsportvereniging 
Het Pontje is in Meerzicht gevestigd. De 
centrale activiteit van de vereniging is 
‘witvissen’: vissen vanuit bootjes op grotere 
plassen. De vereniging bestaat zo’n 50 jaar 
en heeft circa 700 leden. Maar dat zijn voor 
het overgrote deel papieren leden, die lid 
zijn geworden om een Vispas aan te kunnen 
vragen.

Het	Pontje	was	in	het	verleden	echt	een	grote	vereniging.	Maar	is	
nu	nog	maar	weinig	animo	bij	de	jeugd.	De	secretaris	is	somber:	
“We	proberen	alles	op	de	been	te	houden,	maar	het	is	een	
aflopende	zaak…”	De	vereniging	bestaat	nog	dankzij	de	Vispas.	
Er	is	wel	een	programma	op	basisscholen.	Een	ervaren	visser	(via	
de	Vissport	federatie)	geeft	les	in	de	klas.	Oudere	vrijwilligers	van	
Het	Pontje	begeleiden	de	kinderen	vervolgens	bij	het	vissen	in	
de	praktijk.

De	vereniging	heeft	als	voornaamste	uitdaging	voor	de	
toekomst,	de	aanwas	van	nieuwe	actieve	leden.	Plan	is	
bijvoorbeeld	om	in	de	zomervakantie	visactiviteiten	voor	de	
jeugd	te	organiseren.	Maar	deze	kinderen	moeten	dan	wel	
begeleiding	krijgen,	en	hiervoor	zijn	onder	de	leden	geen	
vrijwilligers	te	vinden.	“Mensen	zijn	erg	egoïstisch	en	op	zichzelf	
ingesteld.”

Is	vissen	inderdaad	een	individuele	aangelegenheid?	Meerzicht	
is	mede	vanwege	het	Westerpark	een	waterrijke	wijk.	In	het	park	
zijn	veel	vissers	actief.	Hoe	denken	de	vissers	in	het	Westerpark	
en	de	hobbyvissers	in	de	wijk	hierover?

Belangrijkste	motieven	van	de	vissers	zijn	rust	en	ontspanning	
en	de	gezelligheid.	Het	is	lekker	om	buiten	te	zijn	en	je	hebt	snel	
contact	met	anderen.	Heinz	woont	in	Meerzicht-West	en	zit	te	
vissen	met	zijn	schoonvader:	“Overdag	spreken	we	af	en	vissen	
we	voor	de	gezelligheid:	kleine	visjes,	een	beetje	babbelen.	En	
je	hebt	onderling	een	soort	van	competitie	(lacht).	Mijn	dochter	
gaat	ook	af	en	toe	mee.	Maar	ik	ga	ook	wel	eens	alleen,	‘s	avonds	
nog	even	een	hengel	uitgooien.”	Arthur	uit	een	van	de	flats	merkt	
op:	“Ik	kan	in	de	speeltuin	gaan	liggen	te	zuipen,	maar	dan	kan	
ik	beter	gaan	vissen.”	David	uit	een	andere	flat	vertelt	dat	hij	
afgelopen	weekend	nog	samen	met	een	vriend	is	gaan	vissen	in	
het	Noordzeekanaal:	“lekker	zitten,	biertje	drinken,	eten	maken.	
Of	er	iets	gevangen	wordt	is	eigenlijk	niet	belangrijk”.

Mensen	gaan	alleen,	maar	ook	in	duo’s	of	trio’s	vissen.	Een	
jongen	(circa	20	jaar)	die	met	twee	vrienden	aan	het	vissen	is,	
geeft	aan	waarom:	“Dat	is	leuk	en	dan	is	ook	de	kans	groter	dat	
iemand	iets	vangt.”	Arthur	gaat	niet	in	zijn	eentje:	“Ik	heb	een	
maatje	die	ik	ook	zo	gek	heb	gekregen.	En	mijn	vrouwtje.”	Men	
maakt	makkelijk	contact	met	de	andere	vissers.	“Het	is	hier	een	
happy	family;	je	helpt	elkaar”	zegt	Ron.

De	vissers	in	het	Westerpark	vormen	een	losjes	samengestelde	
gemeenschap.	Desondanks	is	er	mogelijk	iemand	met	een	
verbindende	rol	weet	Heinz	te	vertellen:	“Die	man	daar	aan	de	
overkant	in	dat	lichtblauwe	shirt	is	hier	bijna	elke	dag.	Hij	kent	
bijna	iedereen	en	heeft	over	iedereen	een	verhaal.”
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CONCLUSIE

Om	te	zien	hoe	sociale	samenhang	vandaag	vorm	krijgt,	
hebben	we	twee	case	studies	van	activiteiten	die	bewoners	
van	Meerzicht	gezamenlijk	ondernemen	beschreven.	Het	gaat	
dan	specifiek	om	regelmatig	terugkerende	activiteiten	met	een	
gemeenschappelijk	doel,	die	mensen	samenbrengen.	Dat	is	
van	belang	omdat	juist	de	herhaling	en	doelgerichtheid	sociale	
connecties	mogelijk	maakt.	Deze	connecties	zijn	van	belang	
vanwege	hulpbronnen	zoals:	informatie;	diensten;	materiële	
goederen	en	vertrouwen.

In	het	geval	van	het	vissen	zien	we	een	afname	van	sociale	
verbanden	via	het	verenigingsleven.	De	in	Meerzicht	gevestigde	
hengelsportvereniging	Het	Pontje	heeft	duidelijk	last	van	een	
vergrijzend	kader.	Maar	we	zien	tegelijkertijd	een	gemeenschap	
van	vissers	in	het	Westerpark.	Vissers	die	komen	alleen	of	in	
kleine	groepjes,	waarbij	men	de	andere	vissers	groet	of	een	
praatje	maakt.	Recent	landelijk	onderzoek	onder	sportvissers	
(Mulier	instituut,	2017)	sluit	hier	goed	op	aan.	Het	gaat	veel	
vissers	om	natuurbeleving	en	om	het	tot	rust	komen.	Daarnaast	
noemen,	met	name	jongeren	(16-20	jaar),	gezelligheid	en	sociale	
contacten	als	belangrijk	motief.	Contact	met	andere	vissers	is	
vooral	gericht	op	uitwisselen	van	kennis	omtrent	vistechnieken	
en	op	het	leren	kennen	van	andere	mensen.

Ook	bij	het	moestuinieren	valt	op	dat	dit	een	plek/activiteit	is	
die	je	alleen	doet	(rust	geeft)	en	toch	ook	samendoet.	De	SCP-
studie	Tussen groen en grijs	(2016)	gaat	ook	in	op	de	sociale	
kanten	van	tuinieren.	Onderzoek	laat	zien	dat	op	volkstuinen	met	
een	heterogene	groep	tuinders	bridging	mogelijk	is.	‘De	kracht	
van	het	kleine	ontmoeten’	wordt	het	genoemd.	Volkstuinen	

hebben	als	bijzonder	kenmerk	dat	het	contact	veel	non-verbaal	
verloopt:	de	onderlinge	relaties	worden	in	eerste	instantie	door	
‘zichtbaarheid’	en	‘nabijheid’	gevormd.	Mensen	worden	hier	dus	
minder	snel	uitgesloten	op	basis	van	taal,	beroep	of	woonplek.	
Het	is	bijzonder	om	te	zien	dat	hier	zowel	bewoners	uit	Meerzicht-
West,	als	uit	Meerzicht-Oost	actief	zijn.	Alle	aspecten	van	sociale	
samenhang	zijn	we	in	Meerzicht	tegen	gekomen:	

 ● ‘contact	en	ontmoeting’:	Denk	aan	contact	tussen	buren,	of	
ontmoetingen	in	de	openbare	ruimte.

 ● ‘sociaal	netwerk	en	dingen	samendoen’:	We	hebben	
voorbeelden	gehoord	van	moeders	die	samen	met	de	
kinderen	naar	de	Stadsboerderij	gaan;	mensen	die	samen	
wandelen,	koffiedrinken	of	vissen	natuurlijk.

 ● ‘wederzijdse	hulprelaties’:	Buren	helpen	en/of	ondersteunen	
elkaar.

 ● ‘gezamenlijke	activiteiten’:	Er	zijn	diverse	plekken	waar	men	
in	georganiseerd	verband	vrijwilligerswerk	kan	doen,	zoals	
sportclubs,	de	moestuinvereniging	en	de	voedselbank.	
Er	is	een	groot	aantal	bewonerscommissies	actief.	De	
buurtvereniging	in	de	Waterbuurt	is	een	initiatief	dat	door	
buurtbewoners	gedragen	wordt.	Hier	spelen	‘best	persons’	
een	belangrijke	rol.

De	hier	beschreven	casussen	geven	het	belang	van	aan	van	
activiteiten	die	bewoners	in	lossere	verbanden	min	of	meer	
gezamenlijk	ondernemen.	Ook	de	plekken	waar	vrijwilligers	
werken	hebben	eenzelfde	functie	als	knooppunt	van	sociale	
connecties.
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Waar liggen, volgens de bewoners en 
professionals, kansen en aanknopingspunten 
om de leefbaarheid van Meerzicht te 
verbeteren?

We	schetsen	in	dit	rapport	een	beeld	van	de	leefbaarheid	in	de	
wijk.	Om	meerdere	redenen	is	het	lastig	om	generieke	uitspraken	
over	de	wijk	te	doen.	De	conclusies	formuleren	we	immers	op	
basis	van	de	hierboven	beschreven	case	studies.	Er	zijn	groepen	
bewoners	en	professionals	in	de	wijk	die	we	niet	gesptoken	
hebben.	In	de	hoogbouw	bijvoorbeeld	hebben	we	alleen	
bewoners	gesproken	die	huren	van	de	woningcorporaties,	en	
niet	de	bewoners	die	eigenaar	zijn	van	een	koopflat.	Daarnaast	
is	Meerzicht	een	grote	wijk	met	een	grote	diversiteit	aan	
woningtypen	en	een	heterogeen	samengestelde	bevolking.

Om	recht	te	doen	aan	omvang	en	diversiteit	van	de	wijk	en	de	
zeggingskracht	van	onze	data	typeren	we	de	leefbaarheid	in	
de	wijk	op	drie	schaalniveaus.	Ten	eerste	het	niveau	van	de	
gehele	wijk	(macro).	Ten	tweede	het	schaalniveau	van	de	buurt	
(meso).	Tenslotte	het	niveau	van	een	straat	of	wooncomplex	
(micro).	Daarbij	geven	we	een	overzicht	van	de	voornaamste	
aanbevelingen	die	we	gedurende	ons	onderzoek	hebben	
meegekregen	van	bewoners,	professionals	en	uit	de	literatuur.

Macro
De	wijk	is	groen	en	ruim	opgezet	en	heeft	veel	voorzieningen,	
zoals	het	winkelcentrum,	gezondheidscentrum	en	
sportvoorzieningen.	Dit	zijn	belangrijke	voorzieningen,	ook	
voor	de	sociale	interactie.	Bewoners	lopen	regelmatig	naar	het	
winkelcentrum,	staan	te	wachten	bij	de	halte	van	de	randstadrail	
of	laten	hun	hond	uit.	Op	die	manier	maken	ze	zich	de	buurt	
eigen,	en	worden	buurtgenoten	‘bekende	vreemden’	van	elkaar.

Bewoners	geven	op	diverse	plaatsen	en	met	diverse	activiteiten	
samen	vorm	aan	het	samenleven.	Buren	groeten	elkaar	
en	helpen	als	dat	nodig	is.	Men	ontmoet	elkaar	op	diverse	
plekken	van	betekenis	in	de	wijk,	zoals	bij	de	stadsboerderij,	
de	skatebaan	of	in	het	wijkrestaurant.	In	lossere	verbanden,	als	
visser	of	tuinier	komen	bewoners	uit	Meerzicht-West	en	-Oost	
elkaar	tegen.

Bewoners	benoemen	dat	er	steeds	meer	‘buitenlanders’	komen	
wonen.	Verder	hebben	ze	last	van	hondenpoep.	Er	zijn	bewoners	
die	zich	eenzaam	voelen	of	kampen	met	financiële	problemen.

De	professionals	en	best persons	kunnen	bewoners	helpen	
en	soms	een	duwtje	geven.	Ze	spreken	de	taal	van	en	hebben	
een	netwerk	in	zowel	de	wereld	van	geïsoleerde	bewoners	
als	die	van	instellingen.	Diverse	voorzieningen	vervullen	een	
makelaarsrol	tussen	bewoners	onderling	en	tussen	bewoners	en	
professionals.

Voor	bepaalde	groepen	(senioren,	kinderen,	migranten,	minima)	
zijn	er	vaak	op	de	doelgroep	toegesneden	voorzieningen.	Voor	
jongeren	(18-26	jaar)	zijn	er	weinig	voorzieningen	in	de	wijk.	Een	
overdekte	ontmoetingsplek	voor	jongeren	ontbreekt.

AANBEVELINGEN

Bewoners
 ● Meer	handhaving	en	toezicht	vanwege	
hondenpoep	en	afval.

 ● Gebruik	sporthal	(Kerkebos)	of	De	Keet	(bij	
skatebaan)	voor	activiteiten	voor	jongeren.

Professionals
 ● Organiseer	activiteiten	zoals	een	terugkerend	
boerenmarktje	of	kleine	gezellige	events,	die	
zowel	aantrekkelijk	zijn	voor	ouderen	en	jongeren	
bewoners.

 ● Welzijn:	Pop-up	activiteiten	zoals	‘Bakkie	bakfiets’	
werken	goed	om	met	bewoners	van	de	hoogbouw	
in	gesprek	te	raken.

 ● Tegen	eenzaamheid	onder	ouderen:	inzetten	op	
een	ouderencoach,	iemand	die	met	ouderen	echt	
in	gesprek	gaat	en	ze	stimuleert	om	contacten	te	
leggen.

 ● Huis	van	de	Wijk:	een	centraal	punt	in	de	wijk	
waar	mensen	naar	toe	kunnen	voor	activiteiten,	
ontmoeting	of	om	iets	te	leren.	Het	moet	een	
laagdrempelige	en	neutrale	plek	zijn.

 ● Betrek	scholen	bij	het	Wijkteam.
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Meso
Woningcorporaties	investeren	in	de	renovatie	en	verduurzaming	
van	woningen.	Bij	deze	werkzaamheden	komen	de	professionals	
problematiek	achter	de	voordeur	tegen	(armoede,	zorgmijders,	
vervuiling	en	verwaarlozing).

Een	deel	van	de	bewoners	van	Meerzicht-Oost	lijkt	onzichtbaar.	
Dit	is	de	‘stilte’	waar	een	van	de	professionals	naar	verwees.	
Bewoners	en	professionals	geven	aan	dat	er	weinig	mensen	
op	straat	zijn.	De	openbare	ruimte	met	groen	en	speeltuintjes	
tussen	de	hoogbouw	lijkt	vooral	ingericht	voor	gezinnen.	

Bewoners	van	Albrandswaard	en	andere	senioren	hebben	
de	mogelijkheid	tot	ontmoeting	in	het	wijkrestaurant.	In	de	
waterbuurt	is	een	buurtcentrum	met	activiteiten	en	gelegenheid	
voor	bewoners	om	elkaar	te	ontmoeten.	Professionals	en/of	
vrijwilligers	geven	de	interacties	en	activiteiten	van	deelnemers	
mede	vorm	en	stimuleren	zo	sociale	connecties.	

AANBEVELINGEN

Bewoners
 ● Behoefte	aan	een	plek	in	de	buurt	voor	
ontmoeting.

 ● Opknappen	van	speelvoorzieningen.

Professionals
 ● Economische	versterking	van	bewoners	en	
begeleiding	van	mensen	met	schulden.

 ● Professionals	zouden	graag	zoiets	als	‘het	
zakgeldproject’	weer	terugzien	voor	de	
jongeren.	Dit	project	is	zowel	gunstig	voor	het	
samenbrengen	van	de	wijk,	pakt	gelijk	het	afval	aan	
en	geeft	de	jongeren	iets	te	doen	en	een	kleine	
vergoeding.

 ● Betrek	bewoners	actief	bij	gebruik	van	het	groen,	
bijvoorbeeld	door	vorm	van	tuinieren.

 ● Per	flat	een	ambassadeur	met	een	lief	en	leed	
potje,	waarbij	iemand	een	budget	heeft	om	iets	
leuks	te	doen	voor	de	flat.

Literatuur
 ● “In	toenemende	mate	verwijzen	huisartsen	in	
achterstandsgebieden	in	Nederland	en	Engeland	
tegenwoordig	bij	stress	gerelateerde	klachten	
bijvoorbeeld	naar	het	zogenaamde	‘Welzijn	
op	recept’.		Zij	verwijzen	niet	door	naar	dure	
medische	zorg,	maar	naar	community	workers,	
gemeenschapscentra	of	verenigingen	of	naar	
vrijwilligersorganisaties	die	zich	richten	op	
creatieve	activiteiten,	kunst,	lezen,	onderwijs,	
gezond	eten,	beweging,	doorverwijzing	et	
cetera.	De	eerste	effectmetingen	in	het	Verenigd	
Koninkrijk	laten	positieve	resultaten	zien	in	termen	
van	afnemende	spanning	en	minder	negatieve	
gestemdheid	bij	patiënten”	(Welschen	en	Veldboer,	
2019:	355)
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Micro
Bij	twee	onderzochte	hoogbouw	complexen	spelen	diverse	
problemen	en	vormen	van	overlast.	Een	aantal	problemen	is	
praktisch	van	aard,	zoals	schimmel,	lekkage	of	onvoldoende	
ruimte	voor	fietsen	en	scootmobielen.

In	beide	flats	is	sprake	van	een	toenemende	diversiteit	aan	
bewoners	met	verschillende	sociaal-culturele	achtergronden,	die	
elkaar	hierin	niet	altijd	respecteren.	In	deze	complexen	staat	de	
leefbaarheid	verder	onder	druk	vanwege:

 ● Bewoners	met	problemen	(GGZ-achtergrond,	verslaving,	
armoede	problematiek)

 ● Bewoners	met	taalachterstanden
 ● Bewoners	die	vereenzamen
 ● Snel	verloop	van	bewoners
 ● Overlast	door	gedrag	van	bewoners

Door	genoemde	problemen	en	het	feit	dat	bewoners	elkaar	deels	
niet	kennen	komt	herkenning	en	ontmoeting	in	de	openbare	
ruimte	weinig	tot	stand.

Het	valt	op	dat	onder	de	respondenten	in	deze	flats	veel	
alleenstaande	volwassenen	(zowel	eenpersoonshuishoudens	als	
eenoudergezinnen)	zijn.

AANBEVELINGEN

Bewoners 
 ● Meer	handhaving	op	drugshandel	en	overlast	en	
vernielingen.

Professionals
 ● Woningcorporatie:	in	sociale	huur	te	veel	mensen	
in	kwetsbare	positie	bij	elkaar;	meer	spreiding	is	
daarom	wenselijk.

Literatuur
 ● Niet	iedere	plek	is	volgens	Bredewold	(2014)	
geschikt	voor	opvang	van	mensen	met	psychische	
beperking	of	verstandelijke	handicap.	Er	zijn	
grenzen	aan	het	absorptievermogen.	Het	komt	
vaker	voor,	dat	net	als	wat	in	Meerzicht	het	geval	is,	
mensen	vanuit	instituties	terecht	komen	in	buurten	
die	als	‘zwak’	worden	bestempeld.	Zo	komt	het	
voor	dat	mensen	die	anders	nooit	met	elkaar	in	
aanraking	zouden	zijn	gekomen,	nu	buren	worden.
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“Wonen in een huis,  
een thuis is heel belangrijk.  

Het is iemands basis. ”
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