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Wij in de Wijk 3
Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken
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Woord vooraf

Hoe bereik je dat in wijken, buurten en streken mensen prettig 
samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in 
een kwetsbare positie? 

In het project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op 
deze vraag. Onlangs publiceerden we een derde casusbundel, Wij 
in de Wijk 3, met een beschrijving van negen initiatieven, overal in 
het land. 

Nadruk op bonding
In de vorige twee bundels Wij in de Wijk 1 en 2 zetten we brid-
ging sociaal kapitaal centraal: het slaan van bruggen naar andere 
groepen en individuen. Dit jaar focusten we ons met Wij in de Wijk 
3 op initiatieven die zijn gericht op bonding: het samenbinden 
van mensen die zich in elkaar herkennen of een bepaald belang 
delen. De reden is dat wij in ons project Wij in de Wijk steeds vaker 
de positieve kanten van bonding ontdekten. Waar mensen elkaar 
kunnen opzoeken op basis van wat ze bindt, wordt het contact 
makkelijker, is er sneller begrip en herkenning. De beschutting van 
de eigen, herkenbare groep is voor menigeen zelfs noodzaak om 
staande te blijven. En het blijkt voor velen een basis voor persoon-
lijke groei en ontwikkeling, waardoor men beter zijn plek weet te 

vinden in buurt en wijk én overbruggende contacten met anderen 
kan maken. Anders gezegd: bonding is in veel gevallen zelfs een 
voorwaarde om te komen tot bridging, het slaan van bruggen naar 
andere groepen en individuen.

Aparte hoofdstukken
Naast de verzamelbundel Wij in de Wijk 3, met negen casussen, 
een inleiding en een reflectie, brengen we de casussen deze keer 
ook als losse hoofdstukken uit. Hiermee beantwoorden we aan de 
vraag die betrokkenen van enkele initiatieven ons hebben gesteld. 
Bovendien hopen we met een gerichte verspreiding in gemeente 
en regio waar ze worden uitgevoerd, extra aandacht te genereren 
voor deze waardevolle en leerzame initiatieven. Het voorliggende 
hoofdstuk beschrijft de buurtpreventieteams van Cranendonck.

In 2022 trekken we opnieuw het land in, op zoek naar initiatieven 
die linksom of rechtsom bijdragen aan het versterken van de soci-
ale cohesie in buurten en wijken. Het resultaat zullen we opnieuw 
samenbrengen in een bundel, waarmee we ons project Wij in de 
Wijk afsluiten.

Judith Jansen, projectleider van Wij in de Wijk 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Wij%20in%20de%20wijk%20%28deel%203%29.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Wij%20in%20de%20wijk%20%28deel%203%29.pdf
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Inleiding
Over het belang van zelforganisatie

de anderhalvemetersamenleving naar de achtergrond te verdwij-
nen en mogen er weer handen worden geschud. Tot opluchting 
van velen die afhankelijk waren van het buurthuis, de sportkantine 
of het zaaltje bij de kerk voor hun contacten. 

De coronamaatregelen om het virus in te dammen zorgden niet 
alleen voor fysieke scheidingen, maar legden ook scheidslijnen 
bloot tussen groepen voor- en tegenstanders van vaccinatie. 
We werden ons binnen Movisie bewust van scheidslijnen tussen 
groepen die zich niet of maar moeizaam met elkaar laten 
verbinden. We hoorden vorig jaar in de leersessies met actieve 
inwoners, sociaal professionals, gemeentelijke beleidsmakers 
en experts dat er veel lokaal ongemak is over groepen die zich 
afschotten in een wijk en dat ‘inclusie’ het nieuwe adagium is 
binnen gemeenten. Er is angst voor polarisatie en terugtrekgedrag. 
Inclusie - leerden we - drukt het ideaal uit dat iedereen voor 
iedereen moet openstaan en in principe bereid moet zijn zich met 
anderen te verbinden. Aan het einde van deze derde reeks Wij in 
de Wijk-casussen concluderen we dat deze invulling van inclusie 
niet aansluit bij de alledaagse realiteit van het samenleven in 
wijken en dorpen. 

De realiteit van alledag is dat gelijkgestemden of groepen die 
op elkaar lijken of iets delen zich graag met elkaar omringen. 
Die behoefte lijkt in tijden van superdiversiteit, globalisering en 
technologisering eerder versterkt dan afgezwakt te worden. In 

Het afgelopen jaar zijn we in het kader van het meerjarige pro-
gramma Wij in de Wijk voor de derde keer met ons Movisie-team 
door Nederland gereisd en hebben we opnieuw initiatieven bezocht 
en beschreven waarin mensen zich met elkaar verbinden. Heel uit-
eenlopende mensen en situaties zijn we weer tegengekomen.

Terwijl we de verschillende plekken bezochten, werden we 
door een aantal rapporten van adviesraden gesterkt in de 
overtuiging dat plekken van verbinding ertoe doen. Onlangs 
publiceerde de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) 
de studie Ruimte maken voor ontmoeting (2021), terwijl de 
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een jaar eerder 
het advies uitbracht Toegang tot de stad, waarin ze publieke 
voorzieningen ‘de sleutel’ noemden voor goed functioneren 
in een stedelijke omgeving. In hetzelfde jaar publiceerde de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) haar 
beleidsadvies Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de 
migratiesamenleving (2020), waarin opnieuw werd gewezen 
op het grote belang van een publieke sociale infrastructuur die 
mensen de kans geeft elkaar te ontmoeten. 

Maar ontmoeten was dit jaar net als vorig jaar geen vanzelfspre-
kendheid. De COVID-19-pandemie legde beperkingen op aan onze 
fysieke contacten met anderen, hoe vluchtig die soms ook zijn. 
Gelukkig ontdekten we de mogelijkheden van buitenruimten. Het 
bankje werd opeens een centraal ontmoetingspunt. Inmiddels lijkt 

Auteurs: Radboud Engbersen en Judith Jansen
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een complexe en voor velen onzekere wereld zoek je steun bij 
mensen die tot op zekere hoogte op jou lijken en waar je je veilig 
en vertrouwd bij voelt. Anders gezegd: in de casussen van onze 
derde reis staat de meerwaarde van ‘bonding’ centraal. Reis in 
deze derde bundeling met ons mee naar Groningen, Ede, Oss, 
Cranendonck, Delfgauw, Wageningen, Utrecht Zuilen, Den Haag 
en online ontmoetingsplek HolyBe. 

We berichten over initiatieven die juíst bijdragen aan een inclusieve 
wijk door een plek te bieden aan (kwetsbare) inwoners die op 
elkaar lijken. Het is iets diepmenselijks om gelijken op te zoeken, 
zoals stadssocioloog Beate Volker zegt. Het Engelse spreekwoord 
‘birds of a feather flock together’ drukt dat mooi uit. Met 
name kwetsbare inwonersgroepen hebben deze plekken nodig 
waar ze veiligheid en herkenning ervaren in een omgeving die 
hen vaak stigmatiseert. Zonder deze plekken lopen zij mensen 
met soortgelijke kenmerken of achtergrond niet tegen het lijf, 
waardoor iets noodzakelijks als een ‘thuis’ waar je saamhorigheid 
ervaart buiten bereik is. Een inzicht dat we ook al opdeden bij 
eerdere casusbundels, maar waar we nu voluit de spotlight op 
zetten in een tijd van een groeiende kloof tussen kansarme en 
kansrijke wijken. Iets waar 15 burgemeesters van grote steden 
recent aandacht voor vroegen in hun manifest Dicht de kloof. Wil 
een gemeente inclusieve wijken realiseren, dan betekent dat over 
de schroom of angst heenstappen om niet iedereen tegelijk te 
bedienen bij één activiteit. Zonder daarbij uit het oog te verliezen 
dat sommige groepen zich ook ten koste van elkaar kunnen 
verbinden. 

We staan daarbij ook stil bij het aanwezige bridging en linking 
sociaal kapitaal, omdat de mensen die op deze plekken onder 
elkaar willen zijn vaak niet hun deuren sluiten voor de buitenwe-
reld. We zagen dat juist een sterke thuisbasis leidt tot open deuren 
en daarmee tot meer empowermentkansen. Mensen pendelen dan 

tussen gelijkgestemden en anderen en instanties, tussen vertrouwd 
en nieuw, maar het begint bij mensen die op je lijken. 

Soms is leeftijd de verbindende achtergrond of een land van 
herkomst, zoals in het geval van stichting Asha dat zich richt 
op Hindoestaanse ouderen (Utrecht Zuilen) of POLKA, een 
plek van saamhorigheid voor Poolse vrouwen in het Haagse 
stadsdeel Segbroek. Soms zijn het simpelweg de buurtgrenzen die 
mensen binnen- en uitsluiten. KenHem Communities in Ede en 
Buurtpreventieteam Cranendonck zijn daar voorbeelden van. Of 
is het de dreiging van wegvallend woongenot dat buurtbewoners 
aaneensmeedt, zoals in het geval van Tegenwind Stijbeemden 
in Oss. In het geval van duurzaam wooncomplex Het Carré 
in Delfgauw is een ecologische spirituele levenshouding een 
verbindende factor, zoals dat ook voor een belangrijk deel het 
geval is bij Thuis Wageningen. Online platform HolyBe biedt een 
warme emancipatie plek voor christelijke LHBTI-jongeren. Ook 
huisregels van een buurthuis kunnen bepaalde groepen insluiten 
(en uitsluiten). Voor bezoekers van De Oude Bieb in Groningen is 
de koffie en thee gratis. Het zorgt ervoor dat de drempel laag is 
voor mensen met een kleine beurs. Die groep tref je daar dan ook 
in meerderheid aan. 

We ontdekten kortweg gezegd in deze derde ronde van Wij in de 
Wijk het belang van zelforganisatie als belangrijke bouwsteen van 
een lokaal inclusief beleid. Met de inkijkjes in de 9 wijkinitiatieven 
en de bijbehorende overkoepelende inzichten hopen we actieve 
inwoners, sociaal professionals en gemeentelijke beleidsmakers te 
inspireren om niet te streven naar inclusieve activiteiten, maar naar 
inclusieve wijken.

https://www.maatschappelijkealliantie.org/dicht-de-kloof/
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De buurtpreventieteams van Cranendonck
Extra ogen en oren op straat Auteur: Jasper van de Kamp
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HET INITIATIEF IN KORT BESTEK 

Deelnemers/ 
betrokkenen

• Inwoners (2 coördinatoren, 20 vrijwilligers), gemeente Cranendonck, de politie, handhaving, sociaal makelaars van 
de gemeente Cranendonck, het COA.

• Betrokkenen zijn actief in Budel (7.835 inwoners) en Maarheeze (5.204 inwoners). 
• In het asielzoekerscentrum (azc) Cranendonck, op 3 kilometer van Maarheeze en 5 kilometer van Budel, wonen 

momenteel 1.200 asielzoekers.

Context van 
het initiatief

• Budel en Maarheeze zijn de twee grootste van vijf kernen van de gemeente Cranendonck, een gemeente in 
Zuidoost-Brabant. De gemeente Cranendonck is een fusiegemeente uit 1997. Daarvoor waren Budel en  
Maarheeze zelfstandige gemeenten. 

• Maarheeze is van oorsprong een forensendorp, Budel een wijlen smokkelaarsdorp. De dorpen zijn totaal 
verschillend qua type inwoners, aldus de inwoners.

• In beide dorpen kijken mensen naar elkaar om, ‘we houden elkaar in de smiezen’. Er is sprake van veel 
verbondenheid binnen, maar niet tussen de dorpen.

• De misdaadcijfers van de afgelopen jaren zijn in Cranendonck niet bovengemiddeld en ook niet toegenomen.

EXTRA OGEN EN OREN OP STRAAT

Budel en Maarheze, gemeente Cranendonck
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Kliko's waarmee je over een muurtje kan klimmen, poorten die openstaan en waarachter misschien een mooie fiets staat. 
Het buurtpreventieteam van Budel is er scherp op tijdens hun avondronde. Zien ze wat onveiligs? Dan leggen ze een 
zogenaamd ‘voetje’ neer. Dat is een papiertje met een voetafdruk met daarop de tekst: ‘Deze voetafdruk had van een 
inbreker kunnen zijn… Gelukkig was het dit keer uw buurtpreventieteam.’ Het is wekelijkse kost voor Wendy 
Krabbenborg en Harm van Leuken. Allebei zijn ze aangesloten bij een buurtpreventieteam. Krabbenborg is coördinator 
van het team van Maarheeze, Van Leuken van het team in Budel. Krabbenborg vertelt over haar drijfveer: ‘Ik vind 
veiligheid heel belangrijk, dat geeft een prettig gevoel. Daarom doe ik mee, maar er zit ook een sociaal aspect aan. Je 
leert dorpsgenoten kennen.’ Dat herkent Van Leuken: ‘Ik wil een veilig gevoel in mijn dorp en in mijn huis.’

De uitdaging

Een lange aanloop
De buurtpreventieteams kennen een lange aanloop waar veel par-
tijen bij betrokken zijn. Denk aan de inwoners, politie, gemeente 
en het asielzoekerscentrum in de omgeving. In 2016 heerste er een 
sterk gevoel van onveiligheid in de dorpen. Van Leuken: ‘We had-
den overlast van diverse kanten: hangjongeren, België, drugscrimi-
naliteit en het azc.’ Daarom richtten bewoners in de verschillende 
dorpen Whatsapp Buurtpreventie op voor de inwoners van de ge-
meente Cranendonck. 2.500 mensen van de vijf dorpskernen van 
Cranendonck werden lid van de Whatsappgroepen. Van Leuken is 
één van de initiatiefnemers.

Vervolgens was er in 2018 en 2019 een inbraakgolf in Budel en 
Maarheeze1. ‘Er waren wel vijf tot zes inbraken per week.’ Max 
Lenting, wijkagent en aandachtsfunctionaris voor het azc, beves-
tigt dit, maar benadrukt: ‘Dat was absoluut niet azc-gerelateerd, 
maar het riep natuurlijk wel angst op.’ Op dat moment kwam ook 
de roep om buurtpreventieteams: teams die met een hesje over 
straat lopen en de boel in de gaten houden. 

1 Inbraakgolf teistert gemeente Cranendonck, extra agenten en noodnummer ingezet - 

Omroep Brabant

Vanuit de gemeente bleef het stil. Met een zekere mate van non-
chalance gaf de gemeente aan dat de cijfers niet op een probleem 
wezen. Wat ook niet hielp voor het veiligheidsgevoel, is dat het 
politiebureau minder vaak openging. Op dinsdag en donderdag 
kunnen inwoners voor de politie terecht op het gemeentehuis.

Gevoel van onveiligheid
In de loop van de jaren leidde dit alles tot een sterk, maar boven-
dien ongehoord gevoel van onveiligheid. Toen er in 2020 nog meer 
geluiden uit de samenleving kwamen van intimidatie, rondhang-
gedrag, kleine diefstallen - die overigens niet terug te vinden zijn in 
data of meldingen - werd het tweeledige probleem duidelijk zicht-
baar. Marina Bukkems, sociaal makelaar in Maarheeze, illustreert 
met haar eigen ervaring: ‘Er heerste een sterk gevoel van onveilig-
heid. Dat levert ook verminderd woongenot op. Ik merkte het in 
gesprekken in de buurt en door mijn eigen ervaring. Toen ik een 
keer mijn dochter ophaalde van de trein, werd ik geïntimideerd 
door een groep jongemannen. Zij gingen om mijn auto staan en 
kwamen zelfs door het raam naar binnen.’

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2943408/inbraakgolf-teistert-gemeente-cranendonck-extra-agenten-en-noodnummer-ingezet
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2943408/inbraakgolf-teistert-gemeente-cranendonck-extra-agenten-en-noodnummer-ingezet
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Het gevolg van dit verhaal: de dreiging dat inwoners het heft in 
eigen hand gingen nemen. Volgens Van Leuken waren knokploe-
gen en geweld aanstaande. Er werd daarnaast een petitie opge-
richt tegen overlast van asielzoekers in Budel en de plannen van de 
gemeente voor de herontwikkeling van het azc2. De op te richten 
zogenaamde ‘burgerwacht’ in Budel haalde het lokale nieuws. 
Ton Lemmen van de gemeente Cranendonck werd daarom aange-
trokken voor het opzetten van de buurtpreventieteams. Over het 
voortraject vertelt hij: ‘Doordat de gemeente weinig informatie 
gaf over de overlast en de oorsprong van de criminaliteit ontstond 
er een opgeklopt gevoel van onveiligheid.’ Het was duidelijk: de 
gemeente moest luisteren naar de roep van de samenleving.

Het initiatief

De start van buurtpreventieteams
Zo werd er eind 2020 een begin gemaakt met het opstarten van 
de buurtpreventieteams, met ondersteuning van de gemeente. 
Lemmen vervult die ondersteunende rol: ‘Het moeten geen knok-
ploegen worden, geen stel Sherlock Holmes.’ Hij omschrijft zijn 
opdracht als ‘professionaliseren, faciliteren en ondersteunen’ van 
de buurtpreventieteams. Zijn werkwijze is onderscheidend. ‘Mijn 
ervaring is: voorkauwen werkt. Ik stop er veel tijd en energie in. 
Ik ben betrokken bij de planvorming én in de uitvoering. Mensen 
voelen zich gesteund en erkend. En sterker nog: zij gaan zich ook 
extra inzetten.’ Lachend: ‘Een soort compensatiegedrag.’

In mei en juni 2021 gingen de eerste teams de straat op. Beide 
dorpen hebben een eigen team van meer dan tien vrijwilligers. De 
buurtpreventieteams willen allebei één keer per week lopen, voor 
voldoende zichtbaarheid. Elk team heeft een coördinator, met een 

2 Petities tegen overlast asielzoekers in Budel, inwoners en ondernemers blijven bezorgd - 

Omroep Brabant

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). In de aanloop naar de eerste 
ronde was er een instructiebijeenkomst met de politie. Wat is 
spoed, wat is geen spoed, wat meld je wel, wat meld je niet? Ook 
vertelden ervaringsdeskundigen uit Weert hoe zij te werk gaan.

De juiste identiteit
Het initiatief is pas kort van start, maar het is wel duidelijk waar 
het om te doen is. Van Leuken: ‘Het moet gaan om leefbaarheid 
en vooral veiligheid in de wijk. Niet iedereen is daarom geschikt 
om mee te doen. Het moet geen heksenjacht worden, bijvoor-
beeld op asielzoekers.’ Wel is het belangrijk om te monitoren in 
de wijk. Wat valt op? Waar ligt vaker zwerfafval? Welke signalen 
geven mensen uit de buurt af in gesprekken? ‘Onze buurtgenoten 
moeten het gevoel hebben dat we een oogje in het zeil voor ze 
houden’, aldus Van Leuken. 

Krabbenborg schetst een iets ander beeld van de werkwijze in 
Maarheeze: ‘Het team is er voor alle inwoners van Maarheeze. We 
gaan low profile te werk. Het is niet alleen op veiligheid gericht, 
maar ook op leefbaarheid. We willen de inwoners vrijheid en 
woongenot teruggeven.’ Het meelopen heeft volgens haar ook 
een sociaal aspect. Daarbij past geen intimidatie, éénlingen zijn 
niet welkom. De neuzen moeten dezelfde kant op staan. ‘We zijn 
niet aan het zoeken naar problemen, maar als we ze tegenkomen, 
dan doen we er wat mee.’

De kracht van korte lijntjes
Een belangrijk element van het initiatief is de samenwerking tussen 
de verschillende partijen. Lemmen: ‘De inzet van alle partners, de 
inzet van politie, handhaving, beveiliging bij het azc, inwoners en 
gemeente, zorgt bij elkaar voor het verhogen van het gevoel van 
veiligheid. En daardoor de leefbaarheid. Los van elkaar zijn het 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3296397/petities-tegen-overlast-asielzoekers-in-budel-inwoners-en-ondernemers-blijven-bezorgd
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3296397/petities-tegen-overlast-asielzoekers-in-budel-inwoners-en-ondernemers-blijven-bezorgd
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speldenprikken, bij elkaar zijn het de stukjes van de puzzel.’ Dat 
korte lijntjes belangrijk zijn vertellen verschillende betrokkenen 
aan de hand van een recent voorval: een winkeldiefstal. Toen de 
melding binnenkwam bij de politie, vroegen ze de buurtpreventie-
teams om te helpen zoeken naar de gestolen goederen. ‘Helaas 
hebben we niets gevonden, een beetje jammer, maar dit is wel 
waar het voor bedoeld is’, aldus Krabbenborg.

Ook Van Leuken benadrukt de fijne samenwerking met de politie 
en gemeente. ‘Zonder Ton Lemmen was het nooit zo professioneel 
geworden, dat was ons zelf nooit gelukt. We werken ook goed 
samen met de politie. Er is een goede samenwerking en goed con-
tact.’ Wijkagent Max Lenting: ‘Zij zijn voor ons extra ogen en oren 
op straat. Voor ons is het goed dat dit zo gecoördineerd wordt. 
Hoe meer meldingen wij krijgen, hoe meer we kunnen doen. We 
werken immers in een uitgestrekt gebied en zijn daardoor afhanke-
lijk van meldingen.’ Marina Bukkems, de sociaal makelaar vult aan: 
‘Ik zie het als mijn taak om te zorgen voor een toename van het 
aantal meldingen. Mijn taak is dat inwoners overlast melden. Dit is 
belangrijk om goed in kaart te krijgen wat er daadwerkelijk aan de 
hand is. De cijfers moeten in lijn zijn met de werkelijkheid.’

De balans

Zichtbaarheid
Ondanks dat de buurtpreventieteams pas recent zijn gestart, zijn 
er op dit moment al successen te benoemen. Lenting: ‘Eén suc-
ces is al dat ze er überhaupt zijn, dat ze zichtbaar zijn. Dat doet al 
iets met het veiligheidsgevoel. Er zijn meer ogen in de wijk, en als 
het zo is dat het aantal meldingen daardoor toeneemt, dan zou 
dat een extra zijn.’ Van Leuken: ‘Ik ben nu al blij. De gemeente 
heeft ons uiteindelijk goed ondersteund. We imponeren toch ook 
wel, en dat mag ook. We zien nu al dat het aantal inbraken en 

misdaadcijfers dalen. En het doet ook wat met de verbondenheid 
tussen mensen. De mensen die meelopen leren nieuwe mensen 
kennen, wat voor sommigen veel betekent.’

Dat is ook zichtbaar bij het meelopen met het buurtpreventieteam. 
Een vrouw loopt mee, niet al te goed ter been, maar wel heel 
gemotiveerd om bij te dragen: ‘Ik vind dit gewoon mooi, we doen 
het voor elkaar.’ Krabbenborg vindt het pas echt een succes als er 
minder crimineel gedrag is. De eerste reacties van de buurt zijn po-
sitief: ‘We worden met open armen ontvangen. En het maatschap-
pelijk belang is duidelijk, je leert elkaar echt kennen.’ In Budel zijn 
de eerste reacties wisselend: sommigen trekken zich er weinig van 
aan, anderen voelen zich gewaarschuwd.

Bestendigen
De grootste uitdagingen zijn nu nog praktisch van aard. Het uit-
breiden van de teams en mensen enthousiasmeren kost tijd. Inmid-
dels hebben meerdere mensen zich aangemeld, dus dat belooft 
goed te komen. Voor het werven van deelnemers zijn verschillende 
ideeën, zoals met een stand bij de supermarkt staan. Krabben-
borg: ‘We willen laten zien dat het leuk is.’ Een andere uitdaging 
zit in de net wat andere aanpak binnen de dorpen. Budel is net 
wat dominanter, iets meer met de vuist op tafel, Maarheeze iets 
meer terughoudend en low profile. Beide teams hebben hun eigen 
werkwijze, hun eigen identiteit. 

Toekomst van het asielzoekerscentrum
Tot slot is de toekomst van het asielzoekerscentrum een uitdaging 
voor de ervaren leefbaarheid en veiligheid in Budel en Maarheeze. 
Het is nu een grootschalige opvang, met veel asielzoekers uit door 
de Rijksoverheid bestempelde veilige landen van herkomst3. 

3 Asielzoekerscentrum (azc) Cranendonck - Projecten en Ontwikkelingen - Inwoners - 

Gemeente Cranendonck

https://www.cranendonck.nl/inwoners/asielzoekerscentrum-azc-cranendonck_44132/
https://www.cranendonck.nl/inwoners/asielzoekerscentrum-azc-cranendonck_44132/
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Het azc heeft verder geen verbinding met de buurtpreventieteams. 
Voor het belang van veiligheid is een transparante en goed com-
municerende lokale en Rijksoverheid van belang, om de inwoners 
van Budel en Maarheeze te horen en te zien. 

Van Leuken heeft de indruk dat inwoners van Budel en Maarheeze 
door het COA en de gemeente soms een beetje voor de gek wor-
den gehouden. Binnen het azc ziet hij grote verschillen tussen de 
mensen uit veilige landen en ‘echte asielzoekers’. De tweede groep 
durft niet vrij te zijn. Ik zou graag willen dat ze zich welkom voe-
len, ook bij het buurtpreventieteam. Maar het ervaren probleem 
met het azc gaan zij niet oplossen, daar is meer voor nodig. Dit 
wordt ook onderschreven door de betrokkenen: ‘Dit gaat niet om 
het azc, het is veel breder dan dat.’

Reflectie

Bewoners leidend, de overheid mede-uitvoerder

Bonding
Er is sterke bonding binnen de dorpen, bij betrokkenen. Die 
bonding is gebaseerd op hun identiteit als inwoner van het 
dorp. Een andere gemene deler is dat mensen veiligheid 
belangrijk vinden. Het beschermende ten opzichte van hun 
eigen gemeenschap is een sterke verbindende factor. Het 
buurtpreventieteam is een uiting van deze al aanwezige sterke 
bonding binnen de afzonderlijke dorpen. 

Bridging
Dit bonding aspect kan ook het gevolg hebben dat andere 
inwoners worden buitengesloten. Mensen van bijvoorbeeld 
buiten het dorp, maar ook van binnen het dorp. Iedereen is 
welkom binnen de buurtpreventieteams, maar niet iedereen voelt 
zich welkom. De teams moeten ervoor waken dat ze niet een 
poortwachtersfunctie gaan vervullen. Het initiatief richt zich op alle 
inwoners van Budel en Maarheeze, maar in de praktijk zijn er ook 
mensen die het onnodig vinden. 

Linking
In de aanloop van het initiatief is duidelijk te zien dat de gemeente 
en politie te nonchalant omgingen met de geluiden van inwoners 
van beide dorpen. Dit zorgde ervoor dat de gemeente voor een 
enorme uitdaging stond. Er was een dreiging van geweld en een 
gevoel van onveiligheid. Door het aantrekken van Ton Lemmen 
als best person, iemand die op een slimme voortvarende manier 
zijn ervaring op een andere plek kon inzetten, is alles op zijn 
pootjes belandt. Betrokkenen geven aan dankbaar te zijn voor 
zijn professionele aanpak, inclusief uitgebreide begeleiding. 
Ook financieel was er veel mogelijk. Lemmens werkwijze is 
interessant, omdat ‘voorkauwen’ niet altijd de werkwijze is waarbij 
de inwoners zelf leidend zijn. In dit geval is de aanpak effectief. 
Op deze manier is er sprake van een participerende overheid: 
de bewoners zijn leidend, de overheid is facilitator én mede 
uitvoerder.
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