
De buurt kenmerkt zich door een

gesloten karakter. Gemeente, poli-

tie, woningcorporaties en andere

instanties hoeven niet op veel sym-

pathie te rekenen. Bij het minste of

geringste keren de emoties zich

tegen alles wat riekt naar overheid.

‘Dat merkte je bijvoorbeeld in alle

hevigheid toen het besluit viel om

de Barten-Noord te slopen,’ zegt

Harrie Windmüller, directeur van

BrabantWonen (links op de foto).

‘Dat zette de samenwerking tussen

de instanties erg onder druk. Alle

argumenten die in gezamenlijk

overleg tot het sloopbesluit hadden

geleid, leken ineens te wijken 

voor de emoties die loskwamen.

Gesteund door een krappe meer-

derheid in de gemeenteraad heb-

ben wij toen vast kunnen houden

aan onze verantwoordelijkheid.

Maar we stonden intussen zowat

alleen. Ook toen zijn we zo goed

mogelijk in gesprek gebleven met

bewoners. Toen de eerste bewo-

ners vertrokken hebben we samen

met de achterblijvers besloten om

vrijkomende woningen meteen te

slopen. Daardoor kreeg de buurt

weliswaar steeds meer een desola-

te aanblik, maar uit het oogpunt

van veiligheid en leefbaarheid was

dat de beste oplossing.’

Wijkveiligheids-
aanpak Officieel richt de

wijkveiligheidsaanpak zich op de

hele Graafsewijk; daarbinnen ligt

de nadruk op Barten-Zuid. Daar is

gezien de analyse van de rellen

van 2000 ook alle reden toe. 

Namens de gemeente coördineert

Peter de Leeuw (rechts op de foto)

de aanpak in samenwerking met de

woningcorporaties, politie, open-

baar ministerie en sociaal-cultureel

werk. ‘Eerst hebben we moeten

ALS WE DE MEDIA MOGEN GELOVEN IS DE 

BARTJES LANGZAMERHAND EEN VAN DE MEEST

PROBLEMATISCHE BUURTEN VAN NEDERLAND.

BEWONERS ZOUDEN ER ZELF DE DIENST UITMA-

KEN, OFFICIËLE INSTANTIES HEBBEN ER NIETS TE

VERTELLEN. IN WERKELIJKHEID IS ER DE AFGELO-

PEN JAREN VEEL VERBETERD, VOORAL ALS HET

GAAT OM DE VEILIGHEID. INSTANTIES HEBBEN DE

HANDEN INEEN GESLAGEN. CONTACTEN MET

BEWONERS DIE ER OOK DE SCHOUDERS ONDER

WILLEN ZETTEN, KOMEN ER MONDJESMAAT. 
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INSTANTIES WERKEN SAMEN AAN VEILIGHEID IN DE BARTEN
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‘We zijn er in de Bartjes nog
lang niet, maar er is een
begin gemaakt. De top vier
van het wijkveiligheids-
beleid voor Barten-Zuid,
mede opgesteld door
bewoners, omvat de 
aanpak van wietteelt,
jeugdoverlast, afval en 
het intimidatieklimaat.’

afrekenen met beelden die deze

instanties over elkaar in stand hiel-

den. Bijvoorbeeld dat het welzijns-

werk steeds de kant van bewoners

kiest en anderen de ellende mogen

opknappen. Nu – een paar jaar

later – houden we elkaar stevig

vast. En dat moet ook wel, 

want met deze problematiek 

redt geen enkele organisatie 

het op eigen houtje. We zijn tot

elkaar veroordeeld.’

Andere opvattingen
Lastig in de wijkveiligheidsaanpak

is wel dat er nog nauwelijks sprake

is van samenwerking met bewo-

ners. Peter de Leeuw: ‘Dat komt

onder meer doordat de buurtbe-

woners op sommige punten anders

tegen de problemen aankijken dan

de instanties. Wij tillen heel zwaar

aan de wietteelt in de buurt, ook

al vanwege de criminele sfeer die

daaromheen hangt. Maar de bewo-

ners van de Bartjes zien overwe-

gend helemaal niet zo’n bezwaar in

wietteelt. Dan hebben we dus een

probleem.’ In tegenstelling tot

andere wijken heeft de wijkveilig-

heidsaanpak in de Graafsewijk dan

ook niet geleid tot een wijkveilig-

heidscontract met bewoners. Toch

melden zich sinds kort meer bewo-

ners die zich willen gaan inzetten

voor de buurt. Harrie Windmüller:

‘Na die verschrikkelijke uitzending

van SBS6 hebben zich bij ons en

bij de gemeente mensen gemeld,

die het zat zijn dat hun buurt

voortdurend in een kwaad daglicht

wordt gesteld. Als corporatie zullen

wij, samen met de gemeente, deze

mensen steunen bij hun pogingen

om het imago van de buurt te 

verbeteren.’

Begin is gemaakt
Doordat de betrokken instanties 

nu drie jaar nauw samenwerken 

in een wijkveiligheidsaanpak kan

Peter de Leeuw melden dat het

afvalprobleem is teruggedrongen

tot normale proporties, er negen

hennepkwekerijen zijn opgerold 

en de sociale opbouw van de 

buurt geleidelijk verandert door 

de ‘selectieve woningtoewijzing’.

‘Wij gaan door, hopelijk met steeds

meer steun van bewoners zelf.’

‘Wij gaan door, 
hopelijk met steeds

meer steun van
bewoners zelf’


