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GROETEN UIT GORECHT-WEST

Niet de stenen, maar de mensen
De wijk Gorecht-West in
Hoogezand-Sappemeer staat
aan de vooravond van grootschalige wijkvernieuwing.
Dagblad van het Noorden
peilt de stemming onder
betrokken. Aflevering 4:
Chris Westerborg
Door Louis van Kelckhoven
hris Westerborg (64) is voorzitter van de Bewonerscommissie Gorecht-West. Een man
van de lange adem, want Westerborg hanteert de voorzittershamer
al sinds 1996. "De leden van de
bewonerscommissie zijn de ogen
en oren van de wijk. Wat willen
bewoners wanneer het om wijkvernieuwing gaat? Mensen worden op alle mogelijke manieren bij
het proces betrokken. Bewoners
denken aan zaken die andere
betrokkenen al snel over het
hoofd zien."
Niet de stenen zijn belangrijk,
maar de mensen. Dus zijn er
klankbordgroepen, excursies naar
andere wijkvernieuwingsgebieden
om ervaringen uit te wisselen en
ideeën op te doen. Zelfs bij de
keuze van de architect en de woningtypen die teruggebouwd
worden, hebben de bewoners een
stem. Wat iets anders is dan het
laatste woord hebben, maar aan de
mening van de bewoners wordt
grote waarde gehecht.
Ook belangrijk: wanneer de
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¬ Chris Westerborg: "Bewonerscommissie moet mensen
duidelijk maken dat het straks
anders moet." Foto: Ida F. Mulder
wijkvernieuwing in Gorecht-West
tegen 2025 zal zijn afgerond moet
het een nette buurt blijven. "Als
leden van de bewonerscommissie
moeten wij mensen ook duidelijk
maken dat het niet meer kan zoals
het ging. Dat er geen tuinhuisjes
van pallets gebouwd kunnen
worden, dat een dekzeil spannen
toch heel iets anders is dan een
partytent neerzetten en dat een
schutting niet alleen dient voor
privacy, maar er ook fatsoenlijk
uit moet zien. Als bewonerscommissie kunnen wij dat soort dingen bespreekbaar maken. Wij

hebben de contacten om begrip te
kweken voor de nieuwe situatie."
Westerborg: "Landelijke cijfers
geven aan dat na wijkvernieuwing
60 procent van de bewoners niet
terugkomt. In Hoogezand is dat
juist andersom: 60 procent wil in
de toekomst terug naar GorechtWest. Dat is bijzonder, maar eigenlijk is alles hier bijzonder.
Gorecht-West telt vijfentwintig
verschillende culturen. Hier wonen mensen van allerlei pluimage
en iedereen gaat zijn eigen gang.
Er zijn heel weinig mensen die
met elkaar optrekken, men hangt
niet aan elkaar, maar als er eens
iets gebeurt, dan is iedereen er wel
bij."
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