Ieder mens is uniek.
Niet beter of slechter,
maar zo mooi anders.
In karakter,
levenservaring
en ambities…
in denken en doen.

In de Adelbuurt wonen veel verschillende
mensen. Dat is juist de kracht van de buurt.
Ieder mens is uniek. Niet beter of slechter,
maar zo mooi anders. In karakter, levenservaring
en ambities… in denken en doen. Jong of oud.
Daarom is iedereen belangrijk in onze Adelbuurt.
Samen maken we de buurt!
Bewonersvereniging Adelbuurt
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Aanleiding & inleiding

Een boekje
Over de Adelbuurt. Over wie we zijn en wat we doen. Hoe we samen willen leven en de toekomst zien. Voor potentiële huurders.
Zodat zij weten in welke mooie buurt zij komen te wonen. Maar
natuurlijk ook voor de huidige bewoners, onze samenwerkingspartners, overige organisaties en geïnteresseerden.
Adelbuurt – waar iedereen belangrijk is
In dit boekje schetsen wij kort het proces van twee jaar bewonersinzet. Bewonersinzet gericht op het sociale leven in de
buurt. Hoe het begon in het voorjaar van 2010. Hoe we samen
met onze partners Openbaar Belang, gemeente Zwolle, Travers
Welzijn en Politie IJsselland de buurt in een opwaartse spiraal
hebben gekregen. Het maken van een bewonersagenda,
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het totaalplan, Operatie Blauw Bloed. Hoe het buurtteam hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. De communicatie door onder meer de buurtkrant
Adelbuurt en als laatste de toekomst van de Adelbuurt.
Foto’s en interviews
De huidige bewoners zijn de beste ambassadeurs van de buurt. Wij wonen er
tenslotte. Daarom zijn fotograaf Manon Bruininga en schrijver Frank Antonie
van Alphen in de arm genomen om portretten en verhalen van bewoners uit
de Adelbuurt te maken. In dit boekje staan zes portretten en verhalen van
bewoners uit de Adelbuurt. Het zijn prachtige foto’s en verhalen geworden.
Wij wensen u veel leesplezier toe!
Bewonersvereniging Adelbuurt
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Voorwoord Martin
Van 3 losse straten naar 1 buurt, een impressie van het proces van de
afgelopen jaren in de Adelbuurt.
Er waren diverse sociale en fysieke wensen voor onze buurt. Vanuit onze
speeltuinwerkgroep werd ons de vraag gesteld, willen jullie namens de
bewoners deel uitmaken van de Ronde Tafel Groep? Aangezien het de
eigen verantwoordelijkheid is van de bewoners om er een “betere”
buurt van te maken, heb ik zitting gehad in deze groep.
Onze belangrijkste taken waren:
a. als sparringpartner overleggen met het buurtteam
(de samenwerkende professionals)
b. klankbord voor de buurt zijn (aanspreekpunt en vraagbaak
voor de overige bewoners).
Vanaf het begin tot het einde zijn wij overal bij betrokken geweest.
Wij konden op deze manier positief kritisch meedenken over de keuzes
die gemaakt zijn in het traject. Ook hebben we uitvoerend een aantal
zaken gedaan onder andere het houden van enquêtes en de organisatie
van de burendagen. De periodieke vergaderingen in het Buurtatelier
werden gehouden aan een ronde tafel, dit verklaart tevens de naam van
onze groep. Naast het realiseren van de gestelde doelen (fysiek en sociaal) heeft onze buurt ook een eigen naam gekregen-de Adelbuurt.
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Er is er een mooi logo ontworpen en we hebben een ijzersterke slogan:
Waar iedereen belangrijk is. Typ bij Google maar het woord Adelbuurt in,
dan valt door het aantal hits gelijk op dat we een begrip zijn geworden.
Wat mij vooral energie heeft gegeven als lid van de Ronde Tafel Groep is
de plezierige samenwerking met het buurtteam (onze mening werd op
prijs gesteld), het kunnen meedenken over de toekomst van je “eigen”
leef- en woonomgeving en het contact met de medebewoners. Ook al
werd er her en der wel eens een kritische noot gekraakt, er was altijd de
intentie om er uit te komen.
Wat hebben we samen bereikt? Door de revitalisering is de gehele buurt
opgeknapt. Het aangezicht is een stuk fraaier dan voorheen. Ook in sociaal opzicht zijn er stappen gemaakt. Door allerlei bijeenkomsten hebben
de bewoners elkaar beter leren kennen, hierdoor is er ook meer begrip
voor elkaar.
We kunnen nu met trots zeggen dat we wonen in de Adelbuurt. Laten
we samen ook richting toekomst deze buurt gezellig, leefbaar en veilig
houden voor jong en oud. Het begrip Noaberschap zal steeds belangrijker worden. De bewoners zelf maken het verschil.
Martin Neijensteijn
(lid van de Ronde Tafel Groep)

7

Van drie losse straten naar één Adelbuurt

De Adelbuurt toen
In 2007 klopten een aantal bewoners aan bij woningstichting Openbaar
Belang. Zij luidde de noodklok. Omdat de leefbaarheid in de buurt sterk
achteruit was gegaan. De sfeer zoals die in het begin van de buurt was (1986)
verdween langzamerhand. Geen sociale cohesie, onderlinge conflicten.
Verschil in waarden en normen. Toename van jongerenoverlast. Overlast van
het woonwagenkampje in de buurt. Vernielingen, rommelig en verwaarloosde tuinen. Gevoelens van onveiligheid.
Openbaar Belang kwam met maatregelen: beperkt aantal plaatsingen
bijzondere doelgroepen in de buurt, intakegesprekken bij mutaties, aanleg
achterpadverlichting, aanpak jongerenoverlast in samenwerking met politie
en jongerenwerk en het opheffen van het woonwagenkampje.
In 2008 startte Travers Welzijn in de buurt met De Buit van Zuid. Een ‘achter
de voordeur’ aanpak op zoek naar de kracht van de bewoners. Ook toen
kwamen de knelpunten op tafel: de sociale samenhang, gehorige huizen, te
kleine- en lelijke schuren aan de voorkant, de sombere en rommelige aanblik
van de straten, de bonte verzameling van containers permanent in het zicht,
verkeer en de aanblik van de tuinen.
In 2009 startte een initiatiefgroep van acht bewoners onder begeleiding van
de opbouwwerker van Travers Welzijn. Hun agenda was: opknappen van de
speeltuin, aanpak van de schuren, aanpak containers, aanpak straatbeeld en
groenvoorziening, aanpak voortuinen.

9

De initiatiefgroep van bewoners werd de speeltuingroep. Zij hebben het voor
elkaar gekregen dat er inmiddels een prachtig opgeknapte speeltuin is in
de Adelbuurt, waar veel gebruik van wordt gemaakt. De overige punten van
de initiatiefgroep werden meegenomen in de totaalaanpak van de buurt.
Openbaar Belang had mede dankzij de noodklok van bewoners, gekozen voor
revitalisering van de buurt. Samen met bewoners en de partners (gemeente
Zwolle, Travers Welzijn, politie IJsselland) gaan voor een integrale aanpak van
de buurt. Sociaal en fysiek.
De bewonersagenda
In het voorjaar van 2010 werd het bureau Alliantie Blauw ingehuurd door
Openbaar Belang. Zij kregen de opdracht om een goede analyse te maken
van de buurt en samen met bewoners de bewonersagenda voor de toekomst
te maken. Pallandtdiners werden georganiseerd. Buurtavonden over wat er
allemaal verbeterd moest worden en hoe dat te realiseren. De helft van de
128 adressen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de bewonersagenda. Uiteindelijk leidde dat tot 8 sociale en 8 fysieke agendapunten.
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Sociale wensen
• Totaalplan van aanpak maken: ‘op naar een sociaal stabiele buurt’.
Dit inclusief de fysieke opgave.
• Actieve buurtbewoners. Opzetten van een organisatie van actieve
bewoners, die activiteiten in de buurt organiseren.
• Buurtatelier. Een werkplaats waar bewoners kunnen overleggen,
plannen kunnen ontwikkelen en activiteiten kunnen organiseren.
• Jongerenambities. In beeld brengen van de jongerenambities.
• Uitleenpunt. Opzetten van een uitleenpunt van materialen in het
Buurtatelier. Bijvoorbeeld een hogedrukspuit, ladder en bladruimer.
• Leef- en woonregels. Samen opstellen van leef- en woonregels om
met elkaar prettig te kunnen samenleven.
• Schoon, heel en veilig. De buurt moet op orde zijn, door onder andere
schoonmaakacties en tuinenonderhoud.
• Van 3 losse straten naar 1 buurt. Een sociaal stabiele buurt betekent
ook het buurtgevoel versterken.
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Fysieke wensen
• Totaalaanzicht van de straat en de buurt verbeteren
• Nieuwbouw op de woonwagenlocatie
• Wensen ten aanzien van veranderingen en verbeteringen aan de woningen
• Schilderwerk kozijnen
• Aanpak van de schuurtjes
• Probleem van de containers oplossen
• Huur of koop
Het grootste speerpunt van de bewoners was, samen een totaalplan
maken sociaal en fysiek. Niet twee aparte sporen. Maar een totaalaanpak
van de buurt. Na de interne doorrekening binnen Openbaar Belang kwam
er in februari 2011 groen licht. We gaan ervoor! De bewonersagenda kan
worden uitgevoerd.
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Rondetafelgroep

Als eerste werd er een voorhoedegroep van bewoners geformeerd. Huurders
en kopers. De Rondetafelgroep. Zij waren het eerste aanspreekpunt in de
buurt voor de medebewoners. Maar ook voor Openbaar Belang, gemeente
Zwolle, Travers Welzijn en politie IJsselland. Zij hebben heel wat uurtjes en
energie gestoken in hun Adelbuurt. Mede dankzij hun tomeloze inzet is de
buurt sterk verbeterd. De bijeenkomst stedenbouw en architectuur, maandelijks overleg met elkaar, de vergaderingen met de architect, organiseren van
activiteiten om bewoners te betrekken en verzorgen van de communicatie.
Een greep uit de werkzaamheden van de Rondetafelgroep
Totaalplan
Nadat de conceptplannen waren ontwikkeld was het tijd om deze voor te
leggen aan de buurt. De Rondetafelgroep en het buurtteam gingen huis aan
huis onderzoeken wat de bewoners vonden van de plannen. Zowel sociaal
als fysiek. Maar liefst 94% van de bewoners kon zich vinden in de plannen.
De uitkomsten van het huis aan huis onderzoek werden tijdens zes straatbijeenkomsten gepresenteerd en besproken met de bewoners. Tijdens een
druk bezochte buurtavond in de speeltuin, op 23 juni 2011, werd het definitieve totaalplan vastgesteld. Na deze avond ging Openbaar Belang intern
de plannen uitwerken en een aannemer selecteren. De definitieve plannen,
tekeningen en opties werden op 14 maart 2012 gepresenteerd in de Ark.
Bewoners waren zeer positief over de definitieve plannen.
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Leefregels
Tijdens de buurtavond op 23 juni 2011 werd de top 10 leefregels van
de Adelbuurt vastgesteld.
In de Adelbuurt
… Honden aan de lijn en hun behoefte laten doen waar het hoort
… Langzaam rijden door de Adelbuurt
… Elkaar inlichten bij feestjes, na 22.00 uur wat zachter
… De Adelbuurt wordt schoon gehouden
… Bewoners uit de Adelbuurt respecteren elkaar en laten elkaar in hun
waarde
… Rekening houden met directe buren
… Bewoners waarschuwen elkaar als er iets aan de hand is
… Elkaar aanspreken op gedrag
… Luisteren naar elkaar
… Je voor- en achtertuin netjes bijhouden
Jeugd uit de Adelbuurt
In de afgelopen tijd is er ook aandacht geweest voor de jeugd in de Adelbuurt. De jongerenwerker heeft in samenwerking met het kinderwerk de
jeugd benaderd en met hen gekeken naar wat zij willen met de Adelbuurt.
Er is gevraagd wat ze met de buurt willen, wat er moet gebeuren in en om
de buurt en wat ze vinden van het wonen in de Adelbuurt. Hiervoor zijn een
aantal tafelgesprekken georganiseerd, huis aan huis interviews afgenomen
en activiteiten uitgevoerd om de jeugd elkaar te laten ontmoeten.
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Wat vooral duidelijk werd is dat de
jongere kinderen erg blij zijn met de
speeltuin. Ze vinden de buurt fijn
hoewel een aantal plekken wat donker
zijn waardoor sommige kinderen het
eng vinden om in het donker over
straat te gaan. Naast dit probleem lijkt
de Adelbuurt voor de kinderen een
leuke plek om te wonen! De oudere
jeugd beweegt zich wat meer richting
het centrum van Zwolle en andere
wijken. Ze zijn, wat gebruikelijk is voor
de leeftijd, erg mobiel en niet buurtgebonden. Dit maakt dat ze weinig
missen in de buurt, hoewel een aantal
een buurtbarbecue wel erg leuk zou
vinden.
Ook lagen er wensen tot meer voorzieningen om hobby’s uit te oefenen, uiteenlopend van muziek maken tot sporten
en recreatieve activiteiten. Deze signalen zijn
door het jongerenwerk opgepakt en er volgen nu sportactiviteiten
en het aansluiten van jongeren bij muzikale workshops is gestart!
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Operatie Blauw Bloed
Op de bewonersavond van 14 maart 2012 in de Ark, vond de
kick-off plaats van ‘Operatie Blauw Bloed’. Operatie Blauw
Bloed was een campagne van het buurtteam. In de portiekflats
gingen de buurtteamleden op zoek naar het blauwe bloed van
de bewoners. Oftewel vinden de bewoners het prettig leven en
wonen in de flats ook zo belangrijk en wat hebben zij er dan
zelf voor over. Operatie Blauw Bloed heeft mooie uitkomsten
opgeleverd waar onder:
* meer onderlinge ontmoeting en sociale omgang met elkaar
(ook tussen de portiekflats en de eengezinswoningen)
* schonere portiekflats
* realiseren ambities op het gebied van werk
* kennis en talenten inzetten voor de buurt
* versterken noaberschap
* communicatie versterken
Communicatie
In het proces hebben we veel aandacht besteed aan communicatie.
Zo is de naam Adelbuurt inmiddels een begrip geworden en is de buurtkrant verschenen. Maar ook de rondetafelbijeenkomsten, het huis aan huis
onderzoek, de straatbijeenkomsten, de buurtavonden, de Burendagen,
Buitenspeeldagen en zomervakantieactiviteiten hebben bijgedragen aan
een goede communicatie in de buurt.
16

Buurtteam
Het sociale proces en het proces van bewonersparticipatie totaalplan,
werden ondersteund door het buurtteam.
Deze ondersteuning hadden we nodig om het gewenste resultaat te halen.
Na de afronding van de pilotperiode is het buurtteam per 1 januari 2013
opgeheven. Wij willen het buurtteam bedanken voor hun inzet.
Mede dankzij hen zijn er de afgelopen twee jaar mooie resultaten
geboekt in de Adelbuurt.
Het buurtteam bestond uit:
Dorien Wouters woonconsulent Openbaar Belang
Jef Moossdorff buurtbeheerder Openbaar Belang
Danny van den Beld opbouwwerker Travers Welzijn
Sandra van Os kinderwerker Travers Welzijn
Philip van Vorstenbosch jongerenwerker Travers Welzijn
Albert Knol wijkagent politie IJsselland
Ben Koenen buurtregisseur namens Openbaar Belang
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Mick Levy &

Evanne Goeree

19

Een slachter werkt met net gedode, nog warme dieren. Deze worden door
hem ontleed en klaargemaakt voor de koelcel. “Dat was een vreemde baan
in eerste instantie,” zegt Mick Levy (45), “maar het werd gewoon werk als al
het andere. Ik heb dat drie, vier jaar gedaan. Toen kreeg ik last van mijn rug.”
We praten met de voormalige runderslachter over hamburgerketens, het onrecht tegen Afrikaanse kippenboeren en kuikens die een genetische schakelaar hebben die altijd in de hongerstand staat. Wandelende nuggets zijn het
volgens Mick. Hij oogt als een sociale kerel. En dat klopt, gemeenschapszin
is iets dat we niet moeten verkwanselen in zijn ogen. “Maar die is tegenwoordig een beetje ver te zoeken hè.” Ook zijn wederhelft Evanne Goeree
(32) is voor de mens in de weer, voor het speciaal onderwijs, als chauffeur van
een schooltaxibusje. Al worden die medemenselijke gevoelens soms danig
op de proef gesteld. Vooral als tijdens een busrit een letterlijk slaande ruzie
ontstaat.
Mick Levy bekijkt het dierenleven tegenwoordig vanuit een ander perspectief. In 1997 begon hij zijn hondenuitlaatbedrijfje dat toen nog ‘dierenverzorgingsservice’ werd genoemd. Bestierd vanuit het huis dat beiden sinds 2005
in de Adelbuurt bewonen. Voordien woonden ze op een flat in Zwolle-Zuid,
vlakbij de IJsselcentrale. Met drie kinderen, nu respectievelijk 9, 11 en 12 jaar.
Van ophanden zijnde veranderingen in de buurt hebben ze wel het één en
ander meegekregen. Mick: “De speeltuin die al was opgeknapt moet nu weer
weg, een gigantische zandbak met mooi houten speeltoestellen en organi-
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sche vormen. Ik begrijp dat niet. Misschien vergt die teveel onderhoud.”
“Het aangezicht van de buurt moet worden verbeterd,” vindt hij. “Als je hier door
de straten rijdt oogt alles heel dicht.” Bewoners zien alleen maar de schuurtjes
van de overburen, en hebben door de eigen schuurtjes vanuit de keuken nauwelijks overzicht op de straat. “Dat maakt dat de mensen geen contact met elkaar
hebben,” zegt Mick. “De bedoeling van de vernieuwingen is om alles een beetje
opener te maken. Maar niet iedereen voelt ervoor om de keuken naar de straat
toe uit te breiden. Mensen kunnen er ook voor kiezen de woonkamer te vergroten, of de schuur achter het huis te laten plaatsen. Het is wel afwachten hoeveel
huurverhoging dat oplevert.”
Mick: “Vroeger keken de mensen naar elkaar om. Als de gordijnen niet opengingen werd er even gecontroleerd of alles nog wel in orde was. Naar een zieke
bracht men soep. Ik hoop dat dat sociale wordt doorgegeven. Want als gemeenschapszin een generatie wordt overgeslagen ben je die kwijt.” Mensen lopen
tegenwoordig in een rechte lijn van voordeur naar auto, starend naar de punten
van hun schoenen. “We hebben geen zin in contact. We hebben elkaar niet meer
nodig. Er is ziektewet, verzorging in huis als je oud en gebrekkig bent.” Alles is
al geregeld, weinig hoéft meer te worden geregeld. “Voor eten gaan we naar de
winkel. We weten niet eens meer hoe we voedsel moeten verbouwen. Als alles
stil komt te liggen en brandstof niet meer te betalen is, hebben we een groot
probleem. Mensen sluiten zich af. Maar daar doen wij twee ook aan mee, hoor.”
In Zwolle-Zuid was het gezellig, weten Evanne Goeree en Mick Levy: “Daar kijkt
iedereen naar elkaar om. De mensen kennen elkaar.”
21

familie Visscher
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Aan de muur hangen zeezichten. In de gang en huiskamer staan rijen met
videobanden, met opvallend veel actiefilms. En een enkele muziekband van
Pink Floyd. René Visscher, een geen-blad-voor-de-mond-type, werkt bij de
ambulance. De ex-marinekok en ex-beveiligingsman vindt dat een mooie
baan. “Ik doe het werk al 21 jaar met veel plezier. Ik kom zowel bij Piet de
Zwerver als bij Jan Directeur. Dat maakt het zo leuk.”
“We hebben de Adelbuurt nog als een betonnen plaat gezien, alles gebouwd
zien worden en we wonen er nog steeds.” Ondanks alle ellende die de familie
Visscher heeft meegemaakt. Als oorspronkelijke bewoners weten ze wel
het een en ander te vertellen over de sfeer in de wijk. En die is op z’n zachtst
uitgedrukt niet altijd best geweest. René Visscher: “We hebben de verloedering aan zien komen. Vanaf het moment dat er huizen beschikbaar werden
gesteld aan mensen die zich maar moeilijk aan konden passen. “Er zaten hier
een paar gezinnen waarmee het niet zo goed ging. Dat had invloed op het
sfeertje in de wijk.”
“Ook werden mensen uit andere delen van Zwolle gedwongen hierheen
te verhuizen, omdat ze elders de huur niet meer op konden brengen. We
hebben hier een aantal gezinnen gehad waarmee we landelijke bekendheid
kregen. Nou ... daar ben je ook niet echt blij mee. Wij hadden, lang geleden,
ernstige problemen: brandstichtingen, inbraken, beschadigingen van zaken,
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bedreigingen, politie-invallen. Ik denk en zie dat het nu beter begint te worden,
na erg veel gesprekken met Openbaar Belang over deze problematiek. Ik laat me
niet wegjagen.” Ook al hebben hij en zijn vrouw hun portie wel gekregen. “We
stonden drie maanden lang onder politiebescherming. Gelukkig namen ze het
serieus bij de woningbouw. Nu wordt bekeken hoe het in de toekomst aangepakt gaat worden hier. Daar zijn we blij mee. We merken dat het leefbaarder
wordt, omdat mensen nu over straat durven als het donker is. Het onderlinge
contact keert terug nu er een veranderde populatie is ontstaan.”
“We helpen een vrouw in de buurt die bij de voedselbank loopt. Vanmiddag nog
zat zij hier te huilen aan tafel,” zegt mevrouw Visscher. “Ze wist niet meer hoe nu
verder. Ik vraag wat ze nodig heeft en haal het dan voor haar bij de supermarkt.”
René Visscher: “In ons straatje wonen allerlei soorten mensen. Dat gaat goed nu.
Maar ik wil niet zeggen dat we er al zijn. Ik ben iemand die kritisch volgt wat de
woningbouw doet in samenwerking met politie en gemeente Zwolle.”
Over de beheerder van het gemeenschapshuis is hij goed te spreken. De buurtconciërge is een katalysator voor de bevordering en herintegrering van het sociale leven in de wijk. “De mensen zijn huiverig,” weet de man van de ambulance,
“dat heeft te maken met wat hier in het verleden allemaal gebeurd is. Maar er
zit verbetering in. Al zijn bewoners door alle renovaties wel beducht voor fikse
huurverhogingen.”
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Herma Kuyper &

dochter Yamaika
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“Ik kwam hier wonen en dacht: ik wil gelijk weer weg. Nagel de vloerbedekking
maar niet vast, ik wil meteen terug.” Herma Kuyper (56) verhuisde van het centrum van Zwolle naar de Adelbuurt. In het centrum was het druk. In de nieuwe
buurt was het rustig. Héél erg rustig met een uitzicht op weilanden. Twintig jaar
woont ze er nu. “Er stonden alleen nog maar een paar boerderijtjes toen we hier
kwamen.” Nu is het in de zomer roerig achter het huis, aan de andere zijde van
de sloot, met alle dagjestoeristen en zondagfietsers die het hoekhuis passeren.
Het interieur wekt de indruk dat moeder en dochter nu wel gesetteld zijn. De
inrichting oogt aan de donkere kant maar is niet somber. Eerder lijkt de stilte van
het aangrenzende weidelandschap binnen te zijn gehaald. Misschien dat een
enkele kniesoor down wil raken van de grote runderschedel aan de huiskamermuur.
Herma Kuypers’ dochter lijkt de rust zelve. Maar zoals ze vaak zeggen: stille
wateren hebben diepe gronden. En dit is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Dochter Yamaika (16) is Nederlands kampioen karate, geen
olympische sport in tegenstelling tot judo, de sport die haar twintigjarige broer
beoefent heeft. Ze mag graag praten over de ambities die haar hele jonge leven
in beslag nemen. Ze moet veel voor karate laten staan: niet drinken, niet roken,
weinig uitgaan. Maar dat is het dubbel en dwars waard. In België vocht ze met
gekneusde ribben, “als ik dat had gewonnen, was ik voor het EK gegaan.” Helaas
liep het anders af voor haar.
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Yamaika ziet heel wat van de wereld. Binnenkort staat ze op de Open Oostenrijkse, een toernooi op Europees niveau. En dan weer zonder gekneusde ribben
terug naar huis. Naar daar waar het rustig is.
Het achterterras grenst aan een slootje waarboven de bomen veel wind
vangen. Vandaag zijn er niet veel dagjesmensen te zien. Tegen die wind valt
niet in te fietsen. Herma en Yamaika bewonen een modelwoning. Tenminste:
het wordt een modelwoning. “In de buurtvergadering gaf ik aan dat ik dat wel
wilde. We gaan een paar uren per dag afspreken waarop geïnteresseerden kunnen komen kijken.” Binnenkort komt de aannemer langs om in mei de modelwoning in te richten. Ook van het Buurtatelier, het gemeenschapshuis, zal een
voorbeeldwoning worden gemaakt.
Er zijn in de loop der tijd een hoop mensen uit de Adelbuurt vertrokken. “Ook de
rotte appels,” zegt Herma. “Nu is het weer lekker rustig hier. “ Met haar buurman staat ze op goede voet. Hij mocht haar schutting slopen zodat hij in zijn
tuin de boel effectief op de schop kon nemen. Zo hoefde de buurman niet met
de kruiwagen door zijn huis. “Als je de boel maar weer herstelt,” benadrukte
Herma Kuyper. Hij heeft toen meteen ook maar even haar tuin gedaan. Waar
zijn buren tenslotte voor? Herma laat wat foto’s zien van hoe het is en hoe het
was. Een kleine karatekampioen poseert trots in een nog andere achtertuin.
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Joyce van der Bend
& Hilbert ter Kulve
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Twee motoren staan voor de deur. Hilbert ter Kulve (27) en zijn gade Joyce van
der Bend (24) rijden er graag op uit, op de sportief razende tweewielers. “Maar
niet zo vaak hoor,” zegt Hilbert. Beiden leiden een druk leven. Een goed georganiseerd leven. Een fraaie achtertuin springt bij binnenkomst als eerste in
het oog. Hier wordt prijs gesteld op goed onderhoud, dat is duidelijk. De tuin is
nauwgezet geknipt en geschoren en door een rietschutting tegen pottenkijkers
afgebakend. Ondanks dat ook de bessenstruik wordt afgeschermd, ontkomt
deze niet aan de pikkende vogeltjes.
Hilbert: “We wonen hier nog niet zo lang. Mijn vriendin en ik werken fulltime,
normaal gesproken zijn we overdag niet bereikbaar.” Nu is zijn vriendin weg
omdat deze de haren van haar jubilerende opa en oma aan het knippen is.
Zometeen zal zij er wel zijn, voor de foto. Haar partner heeft sportschoolacademie gedaan en werkt nu in een supermarkt als eerste verkoopmedewerker. Dit
was zijn oude baan voordat hij fysiotherapie ging studeren, maar die tak van
sport beviel hem uiteindelijk niet. Om na vier jaar scholing alleen maar mensen
in een fitnessruimte te begeleiden, zag hij niet zitten. Hilbert ter Kulve begrijpt
niet dat je daar vier jaar voor moet blokken. Terug naar de supermarkt dus, waar
hij, zoals hij het zelf noemt, “resultaatgericht werk” mag verrichten, in plaats van
gezellig met mensen te kletsen of het wel lekker loopt, tilt en zweet.
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“We hadden de nodige verhalen over de Adelbuurt gehoord,” zegt hij. “Overlast,
hangjeugd, het zou er niet deugen. Het enige dat we af en toe horen, zijn de
buren die een filmpje draaien. Daarvoor hoef je de politie niet te bellen.”
Of hij mee gaat in de verbouwingsplannen in de buurt weet de supermarktemployee niet. Want hij weet niet of hij en zijn levensgezellin er zullen blijven
wonen. “Dat ze die houten schuurtjes aanpakken is een goed idee, een beetje
aandacht om de boel netjes te houden is wel goed.” Maar om zijn tuintje op te
offeren voor het verplaatsen van de schuur van de voorzijde van het huis naar de
achterkant? Dat ziet hij niet zitten. Maar als ze het Hilbert hadden gevraagd, waren de flats achter zijn huis wat hem betreft meer opgevrolijkt. Omdat ze nogal
donker ogen. Witte plintjes in de ramen hadden al een stuk gescheeld.
“Ik heb haast geen contact met de buurt, die binding heb ik niet. Ik spreek de
buurman wel eens. Voor de rest merk ik weinig van de mensen hier.” Door het
werken aan zijn tuintje kwam Hilbert ter Kulve een beetje in contact met de buren, die ook prompt begonnen hun achterplaatsje op te knappen. Buurtcontact
door de grasmat heet dat.
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Lawrence &

Giovanni Hiwat
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Giovanni Hiwat (18) zit op rozen, met zijn hoofd in een roze wolk. Sinds september vorig jaar voetbalt hij bij, de inmiddels eredivisionist, PEC Zwolle.
Hoe stralend kan een eigenlijk wat bescheiden overkomende jongen uit zijn
ogen kijken. “Ik ben begonnen bij Excelsior en woonde in Rotterdam. Ik woonde
door héél Rotterdam eigenlijk.” Dan moet naar de Adelbuurt verhuizen wel een
grote verandering betekenen. Vanaf zijn tiende speelde hij voor Zwolsche Boys,
een amateurclub. Nu heeft hij met het kampioenschap van PEC Zwolle middenin
de roos geschoten. Wat een binnenkomer voor nieuwkomer Giovanni. Dat zal
een feestelijk druk barbecuefeest worden op de meer dan ruime achterplaats.
Ook de woning is groter dan de pui belooft. Achter de anonieme voorkant van
de flat bevindt zich een ruime huiskamer. Giovanni’s vader Lawrence (34) zit nog
aan het avondeten maar voelt zich niet gestoord tijdens de maaltijd. De ex-kok
zet even zijn bord weg om iets voor zijn gasten in te schenken.
Zeveneneenhalf jaar wonen ze in de Adelbuurt. Giovanni: “Hier is het goed leven,
de buurt heeft een goeie sfeer.” Van overlast of ellende hebben beiden weinig
meegekregen. Lawrence: “Het ligt er ook een beetje aan hoe je zelf als persoon
bent, hoe je je gedraagt. Al ga je niet met iedereen om, er is wel onderling
contact in de flat. Het is lekker rustig hier en we weten van elkaar. De mensen
die hun draai niet konden vinden, zijn vertrokken.” Het flatgebouw kreeg daarna
weer nieuwe bewoners en een fris, nieuw kleurtje. Maar er mag wel meer
gebeuren. Voor de fietsen een behoorlijke stalling bouwen bijvoorbeeld.
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“Iemand had bedacht dat we die wel in de gang kwijt konden,” zegt Lawrence
vrolijk maar ietwat verongelijkt.
De flatwoning is een uitstekende plek om na de wedstrijd en training uit te rusten. Elke rommel of wanorde ontbreekt in het strakke interieur. Het is hier kalm
nadenken over de toekomst. “Ik ben fulltime bezig met mijn voetbalcarrière,”
zegt Giovanni. “Meer dan fulltime. Op een gegeven moment wordt het uitgaan
en omgaan met vrienden echt teveel. Maar als je net als ik vroeg met voetballen bent begonnen, is dat niet zo moeilijk allemaal.” Het went om de nodige
geneugten des levens te laten staan voor een grote droom. “Mijn ambitie is om
bij een buitenlandse club te gaan spelen. Welke club maakt me niet zo veel uit.”
Al zou hij FC Barcelona wel een goede keuze vinden. “Ik kom net kijken. Maar het
kan nog groter.” Dit is een jongen die weet wat hij wil, maar een voetballeven
kan je volgens hem niet plannen. “Ik doe mijn best,” lacht Giovanni Hiwat. Als de
carrière niet naar wens verloopt, wil hij wél verder in de sport. Of een eigen kapperszaak openen. De flat lijkt er groot genoeg voor.
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Leo Jansen,
Maria &

kinderen
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Leo Jansen (35) komt uit Zwolle, zijn vrouw Maria (33) uit de wijk Assendorp.
Drieënhalf jaar woont het gezin nu in de WMO-woning in de Adelbuurt. Hun
gehandicapte zoontje Mick zit engeltjesblond in zijn rolstoel. Leo: “Vanaf zijn
negende is hij permanent daarin terechtgekomen. Hij is nu bijna elf en heeft
Duchenne.” Dat is een ziekte die de spieren afbreekt, waarbij je alsmaar minder
sterk wordt. “Wij moesten daarvoor aanpassingen hebben in het huis,” zegt Leo.
“Het was nogal een gedoe.”
“Ik ben gescheiden, Maria is gescheiden, we hebben een samengesteld gezin
met een co-ouderschap.” Dus er moet nogal het nodige in de groep worden
gegooid. En of dat nog niet genoeg is: “Om die aanpassingen in huis te krijgen
staat normaal maximaal een jaar. Bij ons hebben ze daar vierenhalf jaar over
gedaan,” bromt Leo. Totdat de renovatie was doorgevoerd, moest het hele gezin
op de bovenverdieping kamperen. De douche fungeerde naast wasgelegenheid
ook als keuken. Het was twee maanden lang afzien.
Maria en Leo hadden over de buurt wisselende verhalen gehoord. Nu ze er
wonen zijn hun kinderen in ieder geval blij met de nieuwe speeltuin. Volgens
zoontje Gino (10) stelde de oude speeltuin maar weinig voor met een enkel
schommeltje. Leo: “We ontmoeten in de buurt wat leuke mensen waar we een
praatje mee maken en een grapje mee hebben. We hoeven niet bij iedereen koffie te drinken. Maar even gezellig kletsen is prima.”
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Je moet tenslotte ook tijd over houden om aan je tattoos te werken. Leo is professioneel tatoeëerder, wie het huis betreedt moet eerst door zijn studio lopen.
Zelf heeft hij een portret van Elvis in de linkerbovenarm staan. Op de stereo, voor
het opvallend niét rock ’n roll-ogende behang, liggen cd’s van The King. Leo en
zijn wederhelft maken naast ontwerpen voor tatoeages ook zilveren sieraden,
muurschilderingen, schilderijen en ze vervaardigen zelfs Personal Plectrums.
Ieder zijn eigen speelgoed om de snaren te bespelen. Menig rocker zal graag zo’n
in de portemonnee passend ontwerp willen hebben. “Voor mijn tattoos oefen ik
op mijn vrouw,” grapt Leo. Maar gelukkig hoeft deze tijdens warme zomers nog
altijd niet in een T-shirt rond te lopen, na een mislukte oefen-Elvis. Ervaring heeft
Leo onder andere prikkend in varkenshuid verkregen. Blijkbaar kan het ook op
een sinaasappel of grapefruit. Dat zal in geval van een tatoeage voor de oudere
jongere met wat losser vel goed oefenen zijn.
Of kinderen Kayleigh (8), Puck (7) en Tink (2), later een fraai plaatje op bovenarm of schouderblad willen hebben? Voordat Maria en Leo met het hele gezin
afscheid nemen, geeft de laatste op de dorpel nog even een miniatuurlesje tatoeëren. “Het is niet zo moeilijk hoor,” zegt hij als hij zijn Elvis in vol ornaat toont.
Wij zijn daar toch niet helemaal van overtuigd. Een echte vakman hoeft dan ook
niet op te scheppen.
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Toekomst

De Adelbuurt in de toekomst
In de toekomst is er in de Adelbuurt een bewonersvereniging. Een vereniging
waar bewoners activiteiten, diensten en voorzieningen voor de buurt organiseren en uitvoeren. De Adelbuurt is dan een buurt die op orde is. Waar bewoners
schoonmaakacties organiseren en zwerfvuil te lijf gaan. Met materialen die
geleend worden bij het uitleenpunt. Waar containers na het legen dezelfde dag
nog worden terug gezet.
Het noaberschap is dan een sterk punt van de buurt. Bewoners helpen elkaar
en zijn betrokken bij de buurt.
Het prettig samen leven staat hoog in het vaandel van de bewoners in de
Adelbuurt en zij doen er alles aan om dat te versterken. Voor de kinderen en
de jongeren wordt er veel georganiseerd in de buurt, zoals de Buitenspeeldag
en de Zomeractiviteiten. Twee keer per jaar komt de Adelbuurtkrant uit. Ook is
er een website voor de Adelbuurt en wordt er gebruik gemaakt van sociale
media zoals een facebookpagina.
Dit is het streven van de bewonersvereniging voor de toekomst van een
bruisende Adelbuurt.
Samenwerkingsovereenkomst
Op dinsdag 4 december 2012 hebben een aantal actieve bewoners uit de buurt
en de managers van de gemeente Zwolle en Openbaar Belang, Travers Welzijn
en de politie IJsselland een samenwerkingsovereenkomst 2013 opgesteld voor de
Adelbuurt. Centrale vraag: hoe gaan we na de pilotperiode in 2013 samen
verder in de Adelbuurt?
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Bewonersvereniging
Een initiatiefgroep van bewoners gaat bezig met de oprichting van de bewonersvereniging Adelbuurt. Doel van de vereniging is: meer zeggenschap en
invloed in de eigen buurt, belangenbehartiging bewoners, versterken samen
leven in de buurt. De initiatiefgroep gaat statuten opmaken voor de vereniging,
gaat de oprichting regelen via de notaris en verzorgt de inschrijving bij de
Kamer van Koophandel. Het belang van een vereniging is, dat bewoners zichzelf
organiseren als rechtspersoon en zo minder afhankelijk zijn van de gemeente
Zwolle en de organisaties. Want die kant gaan we in Nederland op, meer bewonerskracht en minder professionele ondersteuning.
De gemeente Zwolle wil de initiatiefgroep wel helpen bij de oprichting van de
vereniging. Ook Travers Welzijn wil wel faciliteren en bijdragen ten aanzien van
incidentele vragen en behoeften. Openbaar Belang wil wel bijdragen aan concrete acties die de leefbaarheid in de buurt versterken. De woonconsulent en de
buurtbeheerder van Openbaar Belang blijven belangrijke aanspreekpunten in
de buurt en dus ook voor de bewonersvereniging. De veiligheid in de buurt is de
afgelopen jaren verbeterd. De wijkagent blijft vanuit de politie het aanspreekpunt rondom sociale veiligheid en openbare orde.
De buurt op orde
Doel: samen de buurt op orde houden. Een groepje bewoners gaat schoonmaakacties organiseren in de buurt. Ook wordt er 1 x per maand het zwerfvuil
opgeruimd, samen met de kinderen en de jongeren. Alle bewoners zetten de
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containers na het legen dezelfde dag nog terug. Ook streven we er naar om de
parkeerplaatsen bij de portiekflats vaker te vegen. Inmiddels is er een locatie
gevonden voor het Uitleenpunt van materialen: een berging onder de flat aan
de Gedeputeerdenlaan. Buurtbewoner John Content wordt beheerder van het
Uitleenpunt. Door het Uitleenpunt kunnen we samen de buurt op orde houden..
Tevens wil Openbaar Belang samen met de gemeente Zwolle de bewoners wel
faciliteren door materialen ter beschikking te stellen: grijpers, handschoenen,
ringen en dergelijke. Ook het ter beschikking stellen van zout om zelf het fietspad te strooien is een optie.
Noaberschap
Doel: het versterken van noaberschap in de buurt. Meer zorgen voor elkaar. Zelf
activiteiten, diensten en voorzieningen organiseren. Je houden aan de leefregels
en elkaar daarop aan kunnen spreken. Belangrijk is ook dat mensen die hulp en/
of zorg nodig hebben deze ook krijgen. Van buren of van professionals. Iedereen moet mee kunnen doen aan de buurtsamenleving en niet door problemen
buiten de boot vallen.
Travers Welzijn ziet het als haar kerntaak om mensen die problemen hebben te
ondersteunen. Met name door sociale netwerken in de buurt op te zetten waar
bewoners op terug kunnen vallen. Ook Openbaar Belang vindt dat zij daar een
belangrijke taak in hebben als het gaat om wonen.
Zowel de gemeente Zwolle als de betrokken organisaties willen incidenteel wel
bijdragen aan activiteiten die de noaberschap in de buurt versterkt.
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Opgroeien in de Adelbuurt
De buurt is een belangrijke plek voor het veilig opgroeien van kinderen en jongeren. Daar moeten we veel op investeren. Prettig opgroeien en opvoeding gebeurt
niet alleen thuis, maar ook op straat, in de speeltuin, de buurt, de school en de
sportclub. It takes a village to raise a child! Kortom ook de buurt speelt daar een
belangrijke rol in. Voorbeelden daarvan zijn de Buitenspeeldag, de Burendag en
de Zomeractiviteiten. Het veilig en prettig kunnen samen spelen in de speeltuin
is belangrijk. Bewoners zorgen ervoor dat de speeltuin goed onderhouden blijft
en houden samen een oogje in het zeil.
Travers Welzijn is bereid om bewoners te helpen bij het opstarten van
nieuwe activiteiten. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.
Verder kunnen bewoners gebruik maken van de Bakfiets en de Buitbak.
Openbaar Belang wil incidenteel wel bijdragen aan activiteiten.
Communicatie
Voor de Adelbuurtkrant wordt een format gemaakt, zodat bewoners zelf de
krant kunnen ontwerpen en laten drukken. Ook gaan we op zoek naar een
bewoner die een website kan maken en een bewoner die een Facebookpagina
en Twitteraccount kan aanmaken. Goede communicatie in de buurt is heel
belangrijk.
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< De prachtig opgeknapte woning van Herma Kuypers.

‘de woningverbetering was
een mooi vliegwiel voor het
sociale proces in de buurt’
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De Adelbuurt
Een buurt in Zwolle Zuid met 92 eengezinswoningen en 36 portiekflats.
De ligging van de buurt is prachtig. Omgeven door water en veel groen.
Met een mooi uitzicht over de weilanden naar de IJsselcentrale. De buurt
bestond uit drie losse straten: Van Pallandtmarke, Van Riemsdijkmarke en
Gedeputeerdenlaan. Nu na twee jaar bewonersinzet is er meer een buurtgevoel ontstaan. Daarom heeft de buurt een naam gekregen: de Adelbuurt.
Wij zijn als bewoners trotser op onze buurt geworden. De buurt is veiliger
geworden. De sociale samenhang is stapje voor stapje toegenomen.
Het verbeteren van de woningen en de woonomgeving heeft daar
positief aan bijgedragen. Wij hebben vertrouwen gekregen dat de
buurt weer in de lift zit. Vertrouwen in elkaar, het samen doen in
de buurt. Maar ook het vertrouwen in de gemeente en de
organisaties is toegenomen.
Dit boekje gaat over het sociale proces in de buurt
van de afgelopen twee jaar.

