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In het voorjaar lanceerden 15 burgemeesters een manifest 
Een dringende oproep aan het nieuw te vormen kabinet 
Leefbaarheid en veiligheid leveren in stedelijke gebieden de nodige stress 
Dus is het hard nodig dit op de agenda te houden, het zorgt voor besef 
De kloof dichten, een enorme uitdaging, een jarenlang proces 
Alleen als we allemaal de schouders eronder zetten heeft het succes 
 
Als we samen rijden op de route vinden we vanzelf de weg 
Eerlijk gebied ons te zeggen, zorgen zijn er legio 
We zijn allemaal verbonden met elkaars regio 
Zo nauw verbonden dat we hand in hand staan 
Dus reden te meer dit te leiden in de juiste baan 
 
In deze tijd gevuld met uitdagingen 
Kunnen we het ons niet veroorloven ten onder te gaan door normvervagingen 
Dus proberen we met de hand invloed te hebben op oorzaak, gevolgen en gedragingen 
Dit vraagt om samenwerking voor de juiste resultaten en wijze bepalingen 
 
Laat duidelijk zijn: 
We zijn allen bereid om ons beste beentje voor te zetten in onze gezamenlijke strijd 
Elk huisje zijn kruisje, maar het is beter dat je samen kijkt 
Omdat je dan zelf de zaadjes oogt en er bij blijft terwijl de tijd rijpt 
 
Sprekend over tijd, dit is namelijk het uur 
Dat we met elkaar bespreken hoe moet worden bijgestuurd 
Als iedereen aan eigen lot wordt overgelaten raken we misschien wel overstuur 
 
Samen maken we de toekomst 
En geven we alles dat aandacht nodig heeft de juiste structuur 
 
Hoe gaan we om met de problemen 
En durven we kritisch te kijken naar onze eigen systemen? 
Focus op het nodige, niet de hocus pocus 
Als we menen dat we willen dat het huidige probleem op een dag is verdwenen 
 
Vernauwen is belangrijker dan verbreden 
Het is nergens zo erg als in bepaalde gemeenten 
Als we doen alsof we dat niet weten, zal het eten van ons geweten 
Laten we aan tafel geen zaken onder stoelen of banken steken 
 
Echter, moeten we onze blik niet verliezen in een trechter 
Waar het goed ging, gaat het nog beter 
Waar het minder ging, gaat het slechter 
 
Dat sijpelt door en je merkt kruisbestuiving van effecten 
Onze eigen mensen schakelen ondertussen door steden met souplesse 
 
 
 



Dus hebben we door, dit is niet zo makkelijk 
Maak onze ervaringen voor elkaar toegankelijk 
Echt waar, vooral de kwetsbaren zijn ervan afhankelijk 
De geest van een buurt blijft, de gebouwen zijn vergankelijk 
 
Vergeet niet dat het merendeel van ons vanuit een helikopter kijkt 
Daarmee proef je niet de sfeer in een wijk 
Onderzoek van beneden naar boven naar de capaciteit van de ontwikkeling 
Wees de bemiddelaar omdat dat nodig blijft 
Denk aan de risico’s als armoede, kansen op criminaliteit 
 
Verdwijnt de sociale cohesie? Is er kans op escalatie? 
Hoe moet iemands buurt gezellig zijn zonder een gezellige thuissituatie? 
Niet overal even gezellig, soms zelfs een wantrouwen 
Naar lokale overheid, dat moeten we nodig heropbouwen 
De krachtstations zijn veilige wijkhavens 
Laat dat soort plekken je alternatieve beeld bepalen 
 
We hebben motivatie nodig, en dat u er in gelooft 
Schoenmaker blijf bij je leest, bergbeklimmer blijf je kloof 
Je kunt veranderen met gezamenlijke handen wat je ziet met het collectieve oog 
Dan komen we dichter bij elkaar 
En dat is een manifest van hoop 
 
Jullie hebben zeggenschap en beslissingsmacht, niet alleen in de poll 
Wees een brug, heb elkaars rug, scoor samen een goal 
Laat je niet teveel frustreren 
Kijk alsnog waar we kansen kunnen creëren 
 
Het positieve moet ons niet over de realiteit laten liegen 
Maar het negatieve moet niet zorgen dat we de hoop verliezen 
Breidt betrokkenheid uit, maak het inclusiever 
Laat het woordje niet er niet voor zorgen dat we niet genieten 
Dicht de kloof door hoop te blijven bieden 
 
Ben jij degene die iets stuk slaat 
Of diegene die een brug slaat 
We hebben sterke betrokken nodig waar de wijk onder druk staat 
 
Ik, jij, hij, zij, wij, allemaal individuen 
Die we als collectief verzamelen om de sfeer richting het positieve te duwen 
 
De keizer heeft geen kleren maar met de nodige aandacht 
Voelt het alledaagse kloffie aan als een maatpak 
Aan rapporten geen tekort in tegenstelling tot daadkracht 
Vandaar dit gesprek vandaag en vanmiddag verdieping in aanpak 
 
De stad leunt na een dreun 
Dus heeft juist behoefte aan onze steun 
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