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Stephan van Reisen (links), Annelene
Ammerlaan en Jogchum Kooi zijn lid van het
kernteam van Heikracht. Foto: Bastiaan
Miché

Met z'n allen de schouders onder de eigen wijk
zetten
Burgerinitiatief Heikracht werkt aan betere en duurzamere buurt

door Ingmar Meijer

HILVERSUM - Weg uit die cocon van
individualisme. De buurt is zo veel meer dan het
eigen huis. Met elkaar is de wijk socialer,
aangenamer en duurzamer te maken. Dat is de
boodschap die Heikracht uitdraagt. "Wat is er
leuker dan te wonen in een wijk waar we er met en
voor elkaar zijn?"

26 september

Het schoolplein van de Elkerlycschool aan de Van
Hogendorplaan is het centrale punt. Daar begint om 16.00 uur de wijksafari: een fietstocht door
de wijk met diverse stopplaatsen. Om 17.00 uur gaan de deelnemers op het schoolplein
egelhuisjes bouwen. Onderdelen hiervan zijn onder meer opgehaald tijdens de 'safari'. Om
18.00 uur gaat het vlees op de barbecue en sluit Heikracht deze Burendag op deze manier
gezellig af.

Deze zin is van het vierkoppige kernteam van dit burgerinitiatief. Stephan van Reisen, Annelene
Ammerlaan, Jogchum Kooi en Jeroen Pool zijn Heikracht gestart. Dat doen zij in navolging van
Meent- en Seinkracht, die overigens ook worden gesteund door Hilversum Verbonden, waar Aernoud
Olde de drijvende kracht van is. Overal is het doel hetzelfde: de buurt met elkaar beter, leuker,
mooier, gezelliger en duurzamer te maken.

Sterke buurten is de mantra van wethouder Arjo Klamer

In het raadhuis klinken deze woorden van de krachtinitiatieven als de mooiste symfonie in de oren.
Sterke buurten is immers de mantra van wethouder Arjo Klamer. Buurtbewoners moeten een steviger
vinger in de pap krijgen over hun eigen omgeving, welzijn, zorg en veiligheid. Ideeën en behoeften
van onderop waarbij de gemeente snel kan faciliteren, is het basisidee van het buurtgericht werken.
Een buurtcoördinator is daarbij de schakel tussen beide partijen.

Het kwartet is al een aantal maanden bezig in hun wijk, dat bestaat uit het gebied tussen de Taludweg,
Loosdrechtseweg, Kolhornseweg en Bosdrift (zo'n 4500 woningen in postcodegebied 1215). In april
verzorgden zij een brainstormsessie in de Bethlehemkerk. Tot hun eigen verbazing kwamen daar dik
negentig bewoners op af, die vele ideeën spuiden om hun eigen wijk een impuls te geven. Hierna
kwamen er themagroepen (energie, sociale cohesie, communicatie en ruimtelijke ordening en groen)
om met concrete ideeën te komen.

'We willen meer dan alleen ontmoeting bewerkstelligen'
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Na tijden van voorbereiden, wensen inventariseren en werkgroepen vormen is de tijd aangebroken om
activiteiten te ontplooien. Heikracht trapt zaterdag 26 september af op Burendag (zie kader), de ideale
start voor een initiatief om de eigen buurt op vele vlakken aangenamer te maken. Aanmelden kan via
www.heikracht.nl. Woensdag 14 oktober is de Bethlehemkerk de thuishaven van een bijeenkomst
over energiebesparing. Inloop is vanaf 19.30 uur. Hier spreken de bewoners over welke maatregelen
zij kunnen nemen, zoals zonnepanelen en isolatie.
Andere activiteiten staan in de steigers, zoals samen eten, samen koken. Het plan is om woensdag 28
oktober te starten. Hiermee hoopt het kernteam de buurt samen te brengen en ook eenzame bewoners
aan tafel te krijgen. "We willen toch iets meer dan alleen ontmoeting bewerkstelligen. We willen
verbinden", stelt Annelene Ammerlaan. In datzelfde kader staat ook samen zingen op het wensenlijst.
Uiteindelijk moet het aanbod groter worden, net zoals het aantal deelnemers. "We hopen een vliegwiel
te kunnen zijn", meldt het drietal. En een verenigde wijk zou in de nabije toekomst meer kunnen
betekenen voor de samenleving. Jogchum Kooi meent dat Heikracht een rol zou kunnen spelen als
Hilversum inderdaad vluchtelingen heeft opgevangen. Hij noemt het circusterrein aan de
Diependaalselaan, dat de gemeente bekijkt als een van de mogelijke opvanglocaties. Mochten daar
asielzoekers komen, aan de rand van het 1215-gebied, dan zouden de mensen van het burgerinitiatief
mee kunnen helpen bij een dagprogramma. "Dit is natuurlijk helemaal prematuur, maar we sluiten het
niet uit", knikken de teamleden eensgezind.


