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Van Nieuwe Buren naar Beste Buren 

21 maart '98 is de internationale Dag tegen Racisme. Nederland Bekent Kleur organiseert in Amsterdam 

de Beurs van Kleurrijk Nederland. Op dezelfde dag worden ook de Lokale Burendange gehouden. 

Wijkbewoners dingen mee naar de titel van Beste Buur. 

Misschien is het toeval dat beide manifestaties samenvallen, maar aan de ander kant heeft het ene met 

het andere te maken. Wedden dat antiracisten betrokken zijn bij de leefbaarheid van hun buurt? 

Van de nieuwe Beste Buren mag worden verwacht dat zij zich inzetten voor de Nieuwe Buren. De Beste 

Buren fleuren niet aleen hun buurt op maar hebben ook aandacht voor hun buren in veelkleurig 

Amsterdam. Zij zijn de beste ambassadeurs van de ongedeelde stad. 

 

 

Tobwijken en buurtrelaties 

Geert Mak schrijft in 'De Engel van Amsterdam' dat onze stad een 'tobstad' is geworden. Dar bedoelt hij 

mee dat oude en nieuwe Amsterdammers in een identiteitscrisis verkeren: 'De Hollandse getto ligt niet 

op straat, het zit de mensen in de kop'.  Men raakt traditionele houvasten kwijt. Er gaan mensen weg. 

Er komen nieuwe mensen. Amsterdam kent 'tobwijken' waarvan de bewoners buurtrelaties missen die 

houvast bieden in de wisselvalligheden van het bestaan. Voor Nieuwe Buren is het helemaal een 

opgaven. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) zal naar verwachting in de loopt van 1998 een 

definitieve vorm krijgen. Het is wel de vraag of deze wet de basis zal leggen van een win-win situatie 

voor autochtone en allochtonen., De (lokale) overheid en het zogenaamde middenveld zien migranten 

namelijk vaak als passief object van beleid. In het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers krijgen 

de gemeenten een belangrijke rol. Zij zullen moeten aangeven welke inhoud zij denken te geven aan de 

component maatschappelijke begeleiding. Hier ligt een rol voor de woningcorporaties als stedelijke 

actoren. 

 

Maatwerk 

Als je naar Nieuwe Buren krijkt, zie je dat zij op hele diverse manieren aan het buurtleven deelnemen. 

Sommigen blijven in eigen kring. Anderen zijn actief in de bestaande beonwesorganisaties. Om te 

particperen moten migranten de ruimte krijgen, zoals zij het wensen. Goed ondersteunde speclficke 

vormen wij wij-en buuractiviteine leiden niet tot aparte burchten van Nieuwe Buren maar overbruggen 

juist de kloof tussen buren. Waar dat moet en kan zal een categorialewijkbeonersgroep onder goede 

maatscahppelijke begeleiding het hele traject maken an emancipatorische beuwswording tot en met 

participatie in algemene organiaties. Dit is maatwerk. Diversis modis bene fit. 

 

Hub-wijk 

Deze participatiebevordering op wijkniveau zou positeif van invleod kunnen zijn op stedelijke 

ontwikkelingen. De hub-droom (Amsterdam als knooppunt) van de wethouder Ruimtelijke Ordening in 

Asmterdam krijgt gestalte aan de basis. Juist op wijkniveau ontstaan al verhoudingen tussen mensen 

uit alle hoeken van de werled. De wijk is iedaal als overslagpunt van kennis, goederen, dinstent en 

ideeën. Een Amsterdam dat leeft, bouwt in haar wijkgemeenschappen aan een duurzame toekomst. 

Kortom, als de Nieuwe Buren participerende burgers zijn dan is de Nieuwe Buur ook mijn Best Buur. 

 


