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PETER BEKKER PAKT DE DRAAD OP. 

WIE VOLGT? 

Peter Bekker (63), getrouwd met Atie van 

Beelen en vader van twee zonen en twee 

dochters heeft het voortouw genomen in de 

wijk Rijnsoever oost. De wijk die al een tijd 

verstoken was van een bewonerscommissie. 

Geen goede zaak. Dat heeft Peter ook onder-

kend als bewoner in de wijk waar hij al jaren 

lang woont. ‘Naar volle tevredenheid’, is Bek-

ker open en eerlijk. ‘Maar toch hoort de wijk 

een bewonerscommissie te hebben’, is hij de 

mening toegedaan en refereert aan een paar 

voorvallen uit het verleden tijdens onder-

houdsbeurten aan de woningen. ‘Dat verliep 

niet altijd even soepel en je werd met onver-

wachte dingen geconfronteerd zonder dat er 

vooraf informatie aan de bewoners was ver-

strekt’. Bepaald geen goede gang van zaken. 

Sterker nog, een kwalijke zaak. 

Peter Bekker weet echter als 

geen ander hoe het wel zou 

moeten. Tijdens zijn arbeidza-

me leven was hij bouwkundige 

c.q. uitvoerder ‘in de bouw’. 

Voor wooncorporatie 

‘Meerburg’ in Leiderdorp heeft 

hij heel veel jaren ervaring in 

het renovatie- en onderhouds-

werk. Een oude rot in het vak 

die weet hoe je met een be-

paald bijltje moet hakken. Hij 

slaat de spijker op z’n kop met 

de uitspraak: ‘Een goede bege-

leiding en informatie aan de 

bewoners, dat is van groot be-

lang. Je kunt mensen toch niet 

onaangekondigd zo maar een week zonder 

water laten zitten?’ noemt hij als voorbeeld. 

‘Als men het bijtijds weet dan kunnen er op-

lossingen worden gezocht en zijn mensen cre-

atief genoeg en dan is er ook begrip voor. 

Daarom ging ik persoonlijk huis aan huis langs 

om de bewoners bijtijds te informeren’ licht 

hij de werkwijze toe die alleen maar is toe te 

juichen. En zo hoort het ook.  

Een man met ervaring dus. Een man ook die 

in een commissie kan en wil samenwerken 

want tientallen jaren lang was hij bestuurslid 

van de Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn. 

De juiste man op de juiste plaats in een bewo-

nerscommissie. Wat bracht hem er toe om de 

draad in de wijk op te pakken? ‘Ik las een ad-

vertentie in een nieuwsbrief en heb mij toen 

bij de SHD aangemeld en een tijd met Cees 

Oostindie gesproken. Het werd mij snel duide-

lijk.  
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Het is belangrijk dat er een aanspreekpunt in 

de wijk is’, is hij terecht van mening. Maar een 

bewonerscommissie behoort juridisch uit mini-

maal twee personen te bestaan dus is er nog 

een vacature. Bij deze dus een oproep aan de 

bewoners van de wijk om samen met Peter 

Bekker de wijk bij de Stichting Huurdersbelan-

gen de Duinstreek en bij Dunavie te vertegen-

woordigen. Dan staat hij niet alleen voor de 

klus, die overigens echt niet altijd tijdrovend 

hoeft te zijn. Want er blijft voor Peter voldoen-

de vrije tijd over om lekker thuis bezig te zijn. 

Met zijn vaardige handen timmert hij nog lek-

ker aan de weg in zijn schuurtje. In de tuin 

staat een rookkast waarin hij regelmatig ma-

kreel rookt. Een prachtig stukje huisvlijt waar 

hij trots op is. En waar ook diverse buren blij 

mee zijn, want als de geur van de vers gerook-

te makreel de neuzen van lekkerbekken be-

reikt, weten ze Peter te vinden. Die is royaal en 

laat anderen mee genieten van de lekkernij. 

Hopelijk kunnen de bewoners van de wijk ook 

van zijn diensten als lid van de bewonerscom-

missie de vruchten plukken. 

Mededeling 

Mevrouw Reis heeft zich terugge-

trokken als kandidaat voor de bewo-

nerscommissie Rijnsoever oost. We 

zijn natuurlijk nog steeds op zoek 

naar nieuwe leden voor de BC. 


