20

Zaterdag 10 juli 2010

Achtergrond

Gebiedsmanagers van FKP met een buurtbewoner.
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Kinderen op het sportveld.

Achtergrond

Buurtbewoners Gibraltar paviljoen 7.
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Samen garant voor integrale wijkaanpak
Het rode asfalt van het nieuwe sportveld valt meteen op
als je Gibraltar binnenrijdt. Gelegen op een open plek
tussen de ongeveer honderd volkswoningen van
Fundashon Kas Popular (FKP) kun je het niet missen. In
het kader van de integrale wijkaanpak wordt deze
open plek op dit moment ingericht als centrale
ontmoetingsplek voor alle bewoners. Het sportveld is
nog niet af, maar wordt nu al elke dag gebruikt door
kinderen uit de buurt, ze voetballen en fietsen er.
Door Elly Hellings

Architect Carlos Weeber.

G

ibraltar is een vrij
nieuwe
wijk
die
onderdeel uitmaakt
van Roosendaal en
grenst aan Buena
Vista. In 1997 leverde FKP de
woningen op, waaronder vier
die speciaal zijn ingericht voor
gehandicapten en bejaarden.
Met ongeveer 450 inwoners is
Gibraltar een kleine wijk, maar
voor Curaçaose begrippen wel
dichtbevolkt. Er wonen in verhouding veel kinderen, ongeveer 40 procent van de inwoners
is jonger dan 24 jaar.
Het werkloosheidspercentage
in Gibraltar is hoog, veel mensen leven onder de armoedegrens. Er zijn alleen woningen,
gemeenschappelijke
voorzieningen ontbreken tot nu toe volledig. Daar is duidelijk wel behoefte aan. In een buurtonderzoek van FKP, waarbij alle
bewoners huis aan huis bezocht
zijn, komen wensen naar voren
als een sportveld en hangplek
voor jongeren, een hofje met zitplek voor ouderen, speelgelegenheid voor jonge kinderen en
een buurtcentrum waar verschillende activiteiten aangeboden kunnen worden.
Gibraltar heeft geluk. In
2009 wordt de wijk als één van
de vijf pilotbuurten opgenomen
in het programma Integrale
Wijkaanpak Curaçao. De wensen blijven niet langer wensen
maar worden realiteit. Achter de
schermen wordt door het programmasecretariaat Integrale
Wijkaanpak, onder leiding van

Ontwerp paviljoen Gibraltar.

Vernon Daal, hard gewerkt aan
het schrijven van plannen, het
zoeken naar financieringsmogelijkheden en het leggen van contacten met de buurtbewoners en
vele relevante organisaties en instellingen.
Voor een integrale aanpak is
draagvlak vanuit de buurt, verbindingen tussen beleid en uitvoering op het gebied van sociale, economische en ruimtelijke
ontwikkeling onontbeerlijk. Afgelezen aan de brede betrokkenheid, lijkt dat in Gibraltar goed
te lukken. De buurtbewoners
zijn nog wat schuchter blijkt tijdens de presentatie van de plannen, georganiseerd door het
programmasecretariaat en geleid door de gebiedsmanagers
van FKP op 22 juni aan de rand

van het nieuwe rode sportveld.
De bewoners kijken nog even de
kat uit de boom, maar komen
langzaam dichterbij. Samen
met de nieuw gevormde buurtcommissie, luisteren ze aandachtig en stellen kritische vragen. De buurtcommissie is nu
nog een groepje vrijwilligers,
maar zal in de nabije toekomst,
onder begeleiding van de koepelorganisatie voor buurthuizen, Unidat di Bario, omgevormd worden tot een officiële
rechtspersoon met duidelijke
taken en verantwoordelijkheden.
Eén daarvan is het beheer, de
inrichting, de exploitatie en het
onderhoud van de faciliteiten.
Behalve het sportveld komt er
een paviljoen en een parkje met

bankjes en speelvoorzieningen.
Het sportveld wordt gerealiseerd
in nauwe samenwerking met de
sportdienst van het Eilandgebied, Sedreko. Er komen (mini)voetbalgoals, verrijdbare basketbalnetten en een volleybalnet. Het sportveld wordt
omheind om overlast van overvliegende ballen zo veel mogelijk te beperken.
Voor het paviljoen heeft het
secretariaat Integrale Wijkaanpak de architect Carlos Weeber
bereid gevonden om pro-deo
een ontwerp te maken. Dit ontwerp is door hem op 22 juni aan
de bewoners gepresenteerd. Het
kleurrijke gebouwtje komt naast
het sportveld te liggen en heeft
een geïntegreerde tribune die
uitkijkt op het sportveld. Er is

een snack, die als kantine kan
fungeren bij sport- en buurtactiviteiten. Geheel conform de visie van Weeber is het paviljoen
goed op de wind gebouwd zodat
er geen airconditioning nodig is.
Er wordt gebruik gemaakt van
sierblokken voor de luchtdoorstroom; het ontbreken van ramen maakt het gebouw tevens
beter beveiligd tegen inbraken.
De centrale ruimte is geschikt
voor allerlei activiteiten, waaronder naschoolse educatie voor
kinderen vanaf 4 jaar. Voor de
sporters is er ook in toiletten en
douchefaciliteiten voorzien.
De aanwezige buurtbewoners
reageren enthousiast en uiten
verschillende ideeën. Een van de
jongeren oppert bij de opening
een grote buurt sportcompetitie
te organiseren en daarbij verschillende wijken uit te nodigen.
Tevens werd de vraag gesteld of
er geen buurtbewoners bij de
bouwwerkzaamheden ingezet
kunnen worden. Deze vormen
van inzet worden door de organisatie toegejuicht, daarmee
wordt meer verantwoordelijkheid vanuit de buurt gerealiseerd en worden de faciliteiten
gevoelsmatig meer ‘van de
buurt’.
Voor wat betreft de invulling
van de naschoolse activiteiten en
het realiseren van kinderopvang
voor 0-4 jarigen kan de buurt rekenen op ondersteuning vanuit
de Dienst Cultuur en Educatie
(DCE). Met het oog op verkeersveiligheid zal de Dienst Openbare Werken (DOW) zorg dragen

voor drempels als snelheidsbeperkende maatregelen in de
buurt van de faciliteiten. Een andere overheidsdienst die betrokken wordt, is de Dienst Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).
LVV neemt de landscaping van
het parkje en het planten van bomen voor haar rekening. In het
parkje worden verschillende
speeltoestellen voor jonge kinderen geplaatst. Deze toestellen
worden, eveneens pro-deo, ontworpen door architect Willy Juliana. Daarbij zal vooral rekening
gehouden worden met duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.
Er zullen geen kant-en-klare
toestellen aangeschaft worden,
maar de speeltoestellen zullen
lokaal gebouwd worden met
leerlingen van de MTS en mogelijk jongeren uit de buurt. Dat
gebeurt onder coördinatie van
de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ). FAJ heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met zelfbouwtoestellen bij
verschillende buurtcentra op het
eiland.
Duidelijk is dat integrale aanpak loont en leidt tot iets moois:
binnen nu en zes maanden is
een groot gedeelte van de wensen van de buurtbewoners van
Gibraltar vervuld. De randvoorwaarden zijn gerealiseerd. De
volgende uitdaging, het onderhouden en handhaven van de
voorzieningen en het realiseren
van een duurzaam activiteitenaanbod, ligt nu in handen van
de bewoners zelf.

Buurtbewoners van Gibraltar bij de presentatie van paviljoen 4.

