Nieuwland in Burgerjaarverslag 2010.
Voorjaar 2011 viel bij alle bewoners het Burgerjaarverslag gemeente Renkum 2010 op de
deurmat. Het heeft als thema „verbinden‟. Want de verbinding van de gemeente en haar
bewoners is per slot van rekening een belangrijk doel van het burgerjaarverslag. In het
verslag staat een verhaal over Nieuwland, dat met de beschreven voorbeelden het doel van het
buurtcomité weergeeft. Dat verhaal is hierna in zijn geheel overgenomen.
“De mensen die er wonen maken Nieuwland mooi”
Een paar enthousiaste Oosterbekers richtten vijf jaar geleden buurtcomité Nieuwland op. Aan
het woord zijn Bernadette Ezendam en Mirjam Buist.
Doen!
Nadat Bernadette al een aantal jaren in Oosterbeek woonde, realiseerde zij zich dat ze
helemaal niet goed wist wie er om haar heen woonde. Bovendien vond ze het saai dat er nooit
iets gebeurde in de buurt. “Ik zei tegen mijzelf óf ik ga verhuizen óf ik ga er wat aan doen!”
Verbinden
Tijdens een buurtwandeling van het Dorpsplatform Oosterbeek deed zij een oproep. Ze
raakte in contact met mensen die dezelfde wensen hadden. Met als doel een prettig
woongevoel te creëren. “Er is veel wisseling van mensen in de buurt. Uitdaging blijft voor
ons om de nieuwe inwoners ook te betrekken”, zegt Mirjam.
Talenten
In 2010 springen het pannaveldje en de bijeenkomst over het park Bato’swijk in het oog.
Daarnaast organiseert het buurtcomité ieder jaar een BBQ, een schoonmaakactie en deelname
aan de kinderoptocht op Koninginnedag. “In Nieuwland wonen een zangeres en pianiste die
onze lezingen in het grand café van de Molenberg muzikaal omlijsten. Ook is er een dame in
de buurt die bij activiteiten een gedicht maakt. Zo verbinden we talenten aan elkaar. ”
Prijs
“Na ons eerste jaar hebben we de gemeentelijke Stimuleringsprijs gewonnen. Met het geld
hebben we met zijn allen ontbeten. Allemaal tafels op straat, met koffie, thee, jus, broodjes,
kortom heel gezellig!”
Nieuwland is leuk!
“De diversiteit maakt het leuk wonen in Nieuwland. De activiteiten die we organiseren
trekken elke keer een andere doelgroep en op die manier staat iedereen met elkaar in
verbinding. Als oudere mensen niet kunnen komen, dan halen we ze gewoon op!”
Kunst
Een tijd geleden heeft een kunstenaarsplatform het idee uitgevoerd om meer kunst in de
gemeente te brengen. Nu heeft elke flat zijn eigen kunstwerk: een dier met een jong. “Het
geeft de flats een gezicht.” Het is een geschenk van Vivare waarvoor door de bewoners het
idee is aangedragen.

