
Actief voor huurders          

 

In het ‘zaaltje’ van de Jaap Bergmanstraat is 

het op donderdagmorgen altijd erg gezellig. 

Aan de wand hangt een portret van de man 

naar wie de wijk (straat) is vernoemd. Goed-

keurend kijkt de voormalige huisarts en wet-

houder toe. 

Hij oogt ui-

terst tevre-

den. Er 

heerst dan 

ook een on-

gedwongen 

‘ons-kent-

ons’ sfeer en 

er wordt heel 

wat bijge-

praat. Het is 

de ideale 

vorm van 

hoe met el-

kaar om te 

gaan en het 

schept een 

onderlinge band, een hele mooie basis voor een 

prettige leefomgeving en het gevoel van saam-

horigheid.  

 

 

 

Opvallend is echter dat het ‘De jongens bij de 

jongens en de meisjes bij de meisjes’ regime er 

nog hoogtij viert. De beide seksen doen hun 

verhalen en delen hun ervaringen gescheiden 

in de ruimte die naar verse koffie geurt. Er val-

len kwinkslagen te 

beluisteren en  

de stemming is op-

perbest. De bewo-

nerscommissie, 

bestaande uit de 

heren Gerrit van 

Duijn (voorzitter), 

Kees Sip en de da-

mes A. van der 

Bent-Paap en S. 

van Duijn-

Haasnoot hebben 

geen zware kluif op 

hun bordje want in 

de wijk lijkt het 

allemaal op rolle-

tjes te lopen. 

‘Alleen als er iets bijzonders speelt komen we 

bij elkaar’, licht Gerrit toe ‘zoals bijvoorbeeld 

over het onderhoud’. 
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Samen uit, samen thuis 

 

Zijn de donderdagochtenden 

de momenten waarop het 

‘wij-gevoel’ hoogtij viert een 

vastigheidje, de hechte club 

die zich thuis voelt in de wijk 

trekt er ook wel eens op uit. 

Samen in de bus de hort op. 

Mooi toch? Maar aan het 

thuisfront worden de meeste 

gezellige uurtjes doorge-

bracht. Vrijwilligers regelen elke twee weken 

een bingo, zorgen  

voor de consumpties en de bediening. En na 

 

 

tuurlijk worden er alweer de nodige voorberei-

dingen getroffen voor de kerst-

bijeenkomst. Wonen en leven in 

de Jaap Bergmanstraat lijkt het 

ultieme voorbeeld van woon- en 

leefplezier. Kleinigheidjes daar 

gelaten. Maar met klachten en 

wensen – die er altijd zullen blij-

ven – zal er aan de bel moeten 

worden getrokken. In eerste in-

stantie bij Dunavie en indien er 

niet adequaat wordt gereageerd is er natuurlijk 

de SHD, die staat voor Stichting Huurdersbe-

langen Duinstreek. Deze is er immers voor u! 

Communicatie 

Met de onderlinge communicatie zit het dus 

wel snor in de wijk. Over de communicatie en 

informatie met de SHD is preses Van Duijn 

tevreden. ‘Als er klachten of wensen zijn gaan 

deze normaal gesproken rechtstreeks naar 

Dunavie’, legt hij de gang van zaken uit. In-

dien nodig weet men ook de weg naar de SHD 

te vinden. Alles overziende lijkt het er alle-

maal goed te gaan in het mooie wijkje. Ach, 

kleine probleempjes zijn er altijd. Een be-

woonster kaart terloops aan dat de vuilcontai-

ners op het pleintje vernieuwd zouden wor-

den. ‘Elders in de wijk is dit wel gebeurd’, be-

roept zij zich op het feit dat dit bij hen niet is  

 

gebeurd. Al-

thans, de 

containers 

blijken wel 

gerepareerd 

te zijn maar 

niet ver-

nieuwd. ‘Het was in een brief van afgelopen 

maart wel beloofd’, maar de belofte werd dus 

niet geheel conform de wensen ingewilligd. 

Voorlopig heeft het er dus alle schijn van om 

met de huidige situatie te moeten omgaan. 

Wens voor de toekomst? Blijven aankaarten 

en kijken of de ideale oplossing er ooit zal ko-

men. 


