RONALD BAKKER,

DOOR WILMA NEEFJES

Samen met Bianca Nieuwlaat is Ronald Bakker sinds het van start gaan van het buurtpreventieproject
straatcontactpersoon voor de Roos van Dekemastraat, Het Nieuwe Parkerf, Aart Luteijnstraat, Helena
Servaesstraat en Victor Hamanstraat. Waarom? Omdat hij graag wilde weten wat de knelpunten in de
buurt zijn. En hoe de bewoners er zelf over denken.
In 2003 heeft hij Roos van Dekemastraat 16
gekocht. Zijn vorige huis in Waddinxveen was
net grondig verbouwd; alleen de 4 muren zijn
blijven staan. Maar zijn vrouw had heimwee
naar Gouda. Ronald kent de buurt; zijn middelbare school heeft hij gevolgd aan de Nieuwe
Vaart (nu Goudse Waarden). Ook woonde hij
een tijdje in bij zijn vader aan de Kanaalstraat.
Maar het was niet de buurt, maar het huis dat
hen naar de Roos van Dekemastraat bracht. Een
kleine tuin en een garage. En hij zou graag een
verwarmde garage aan het einde van de straat
erbij huren.
De woning maakt deel uit van het duplexwoningencomplex, dat vroeger geheel verhuurd werd
door Woonpartners Midden Holland. In hun rij
zijn inmiddels 5 (van de 10) woningen verkocht.
De andere 6 rijtjes (van ieder 8 woningen) hebben geen tuin, en geen garage. De problemen
met de riolering bij deze woningen, hebben zij
niet. Enkele jaren geleden is de riolering aan de
achtergevel opgehangen. Daardoor zijn er geen
problemen meer tengevolge van verzakkingen.
De asbest dakplaten baren het gezin Bakker wel
zorgen.
Onder het motto “het leven is geven en nemen”wonen ze met hun 9 maanden oude dochtertje met plezier in hun woning. De woningen
zijn eilandjes, ieder gaat zijn eigen gang. Door
een andere cultuur zijn een aantal bewoners
meer op hun familie gericht. Maar als het nodig
is, staan ze voor je klaar. Zo wordt bij afwezigheid het huis in de gaten gehouden.
Alleen de middelbare scholieren zorgen voor
veel overlast. Dat vinden ook vrijwel alle buren,
zo bleek uit de enquête in 2004. De jongeren
hangen rond bij de woningen en laten veel
zwerfvuil achter. Toen een jongen uit baldadigheid containers om ging schoppen en ook nog
een grote mond gaf, is zijn vrouw naar school
gestapt. Die pakten het goed op. De jongen
werd geschorst.
Terug naar het buurtpreventieproject. Vindt hij
het geslaagd? “Nee” is het antwoord. Het is te
veel een beheers/verbeter project in plaats van
een veiligheidsproject. De politie pakt het niet
genoeg op. Door hem aangedragen punten, als
softdrugs gebruikende jongeren, die ’s ochtends
om 6 uur rondhangen en achtergelaten fietsen
zijn niet opgevolgd. En dan die scheurende auto’s over de Winterdijk, kunnen ze die niet eens
flink bekeuren? Hij merkt ook om zich heen dat
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mensen zoiets hebben van melden heeft toch
geen zin. Het is niet zo dat hij zich onveilig
voelt, maar hij ziet genoeg om zich heen dat
moet worden opgepakt.
De wijkchef is een heel ander verhaal. Ronald
meldde de gevaarlijke opstap bij zijn vader. De
blootliggende gasleiding en de verzakte stoep
zijn vrijwel direct aangepakt.
Hij is namens het project naar de informatieavond over het kwaliteitsplan openbare ruimte
geweest. Pure geldverspilling: je kunt toch zo
zien of iets goed is onderhouden of niet?! Daar
heb je geen fotorapportage van een duur onderzoeksbureau voor nodig? A, B of D? En dan die
80 meter rond het punt dat als controle gebied
geldt. En bij 81 meter dan?
De sociale contacten in het buurtpreventieproject ervaart hij als heel positief. En je groet de
mensen op straat nu ook meer en zo. Over het
politiekeurmerk veilig wonen is hij minder positief: geldklopperij. Natuurlijk moet je er voor
zorgen dat ze niet zo maar je huis in kunnen.
Zelf heeft hij ook raamslotjes, een alarm en nog
andere extra maatregelen getroffen. Maar om te
voldoen aan het keurmerk moet je flink investeren en na 5 jaar weer opnieuw, als je er aan wil
blijven voldoen. De normen worden elke keer
weer bijgesteld. Dat ziet hij dagelijks in zijn
werk overdag als timmerman. In de avonduren
is hij veel op pad met een kinderdisco. Maar na
16 jaar rondtoeren in de avonduren is het genoeg geweest.
Het is na elven. De hond moet nog een rondje
doen en ik ga op huis aan
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