
'Dit kan wiik goed doen'
'ane.nvcrsrasslvcr 

tii:i* 
;T;f:,;'.;,111i,".H:,iJ;1"1.:?: g"*f*::ittH:l::fi:T*"S[Tvan eanYcrslagglvcr

AIISTERDAJII - De dtel slechtste
buud van Nededand kan de I(o-
lenldtbuurt goed doen. 'Er komt
extra aandacht en mogelllk meer
g€ld om de buurt aan te pakken,"
z€gt ,eroen Brceder$ stadsdeel-
voorzltter van Bos en lommer.

"lk hoop dat ik binnenkort gezellig
met minister Eberhard van der Laan
door de buurt kan lopen. Dat heb ik
met zijn voorganger, Ella vogelaar,
ook gedaan," zegt Bro€ders.

Vogelaa$ lijst met veertig pro-
bleemwijken is sinds maart 2oo7 be-
kend, maar een rangorde ontbrak.
Die publiceren zou een stigmatis€-
rende werking hebben. RTL Nieuws
achterhaalde de nngorde en toen
bleek dat de Kolenkitbuurt volgens
het ministede Yan vrcm de slecht-
ste buurt van Nederland was.

'Als ie naar de statistieken kiikt, is
die betiteling terecht," zegt Bro€-
ders. 'De problemen ziin normaal
voor grote steden, maar hier ziin ze
net iets lastiger en hardnekkiger."

De buurt rond de kerk met een to-
ren als een kolenkit (gebouwd in
1956 naar een ontwerp van architect
Marius Duintier) telt zevenduizend
inwoners, van wie biina negentig
procent allochtoon is. "Een derde
leeft op biistandsniveau, de helft
van de kinderen groeit op in een
arm gezin, de werkloosheid be-
draagt bijna twintig procent," zegt
Broeders. "Er is taalachterstand.
Mensen voelen zich onveilig. "

Om iets te do€n aan de kleine wo-
ningen (95 procent sociale huur) en
om te voorkomen dat bewonen met

nieuwd. In de gerenoveerde wonin-
gen in de Akbarstraat keerden in
2006 37 !"an de qo gezinnen terug.
De appadementen van zestig vier-
kante meter gingen voor r5.ooo eu-
ro grif van de hand. Opmerkelijk,
omdat de Kolenkitbuurt volgens de
dienst Onderzoek en Statistiek al in
2oo4 de minst geliefde buutt was.

Aan het eind v"an de Woutertie Pie-
tersestraat staat nieuwtouwptoiect
Scala met koop- en huurwoningen.

ook langs het ringspoorworden die
gebouwd. Broederst'we stapelen
stenen, maar besteden ook veel
aandacht aan de problemen achter
de gevel. De bewoners worden huis
aan huis bezocht om de problemen
in kaart te brengen en er iets aan te
doen. Er is geld voor bewoneEinitia-
tieven, zoals een kookstudio en bur-
gerbeveiligin gsproiecten."

Gaat de Kolenkitbuurt nu onder
een stigma gebukt? " Dat ligt er maar
aan wie ie het waagt, De mensen
weten wat er moet gebeurcn. "
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