Interview met Jacqueline Commandeur,
aftredend bestuurslid van de Koepelvereniging Gwl-terrein, december 2018
Na zes jaar bestuurslid te zijn geweest van de Koepelvereniging treed je nu af.
Wat was destijds jouw motivatie om toe te treden?
Ik was o.a. actief met ‘groene vingers’ / geveltuinen en we wonnen de betere buurtprijs. Ik had ook weer wat
meer tijd, want een studie afgerond en werd gevraagd voor het bestuur van de koepelvereniging. De enige keer
dat ik er iets over hoorde was met het onderwerp ‘optoppen’. Voor de activiteiten rond het groen in onze wijk
had ik een paar keer het Lebo (leefbaarheidsoverleg) bezocht om te kijken hoe dat nu werkt als je plannen
hebt; wat is er mogelijk, is er geld, wat is toegestaan. Ik had eigenlijk weinig idee hoe de koepelvereniging
functioneerde. Ik vond het ook erg leuk om nieuwe mensen te leren kennen in mijn buurt. Er blijken heel veel
leuke en interessante mensen te wonen en die leer je wel kennen als je je inzet voor je eigen wijk.
Zijn er specifieke onderwerpen geweest die jullie aangepakt hebben?
Toen ik hier kwam ben ik buurtbeheerder Hassan 1x per week gaan ondersteunen. Hij heeft eigenlijk geen
collega’s, dus ik was gesprekspartner en bemiddelaar tussen bestuur en zijn taken. Er is ook meer vorm
gegeven aan het vergroenen zoals in het Masterplan opgesteld en tot uitvoering is gebracht. Er is ten goede
veel veranderd, maar het onderhoud door ons als bewoners viel tegen. Het goed vorm geven van plannen (zoals
vergroenen) is een zoektocht gebleken. Op het laatste Lebo in november en tijdens de Alv is er vanuit bewoners
weer een plan neergelegd om de stukken groen, die niet goed gaan te verbeteren.
We brachten ook meer structuur in de klussendagen: deze worden nu 2x per jaar gehouden en er werden vorig
jaar 5000 bollen geplant. En nu de hekken uit de heggen gehaald worden kunnen er in de toekomst bijvoorbeeld
krokussen en sneeuwklokjes onder de heggen gepland worden. Her en der kwamen er picknick-tafels, hoe leuk
is dat… ‘kan dat ook bij ons’ en dat blijkt dan ook te mogen en te kunnen. Er wordt in het bestuur nu o.a. hard
gewerkt aan een voorstel tot uitvoering voor een extra vergroeningsslag met groene daken en zonnepanelen.
Wat heeft het bestuurslidmaatschap je gebracht?
Kennis van de organisatie, de manier waarop het Koepelbestuur de leden, dat zijn de bewoners van het
Gwl-terrein, vertegenwoordigt bij Stadsdeel en gemeente. (ongelooflijk handig dat we een koepel hebben
die namens velen praat, daardoor krijg je veel gedaan). Ik had contacten met o.a. (internationale) studenten
sociologie, architectuur, en van de Wageningen Universiteit voor wie het GWL-terrein een bron van informatie
en een onderzoeksgebied is als eco-wijk. Er zijn een aantal bewoners die hier rondleidingen geven ook aan
(internationale) camera-ploegen. Dat wij dat kunnen laten zien, hoe wij hier wonen in deze groen buurt is
fantastisch.
Het is zeer inspirerend om mee te maken als er nieuwe ideeën door bewoners / bestuursleden ingebracht
worden en ten uitvoer gebracht.
Wat heeft het je gekost?
Vergaderijd! Maar...we hebben de vergadertijd wel teruggebracht en taken verdeeld. We hebben Lebo en de
koepelbestuursvergadering gekoppeld: In het Lebo wordt het bestuur gevoed en door de vergadering van
het koepelbestuur meteen daarna te beleggen, verliezen we minder tijd en kunnen we de onderwerpen direct
meenemen. Af en toe had ik een klus: ik was bijvoorbeeld coördinator van het schoffelen, maar er zijn er meer
die dit doen en samen met Corine heb ik de klussendagen gedaan. Gemiddeld kostte het me twee uur per week.
Hassan is nu coördinator van het schoffelen geworden.
Wat ga je missen?
Weten wat er gaande is, weten waar de schoen wringt en hoe het probleem / het onderwerp met elkaar te
bespelen. En natuurlijk ook de gezelligheid en de betrokkenheid.
Jullie hebben een vacature in het bestuur. Heb je een wervende tekst?
Betrokkenheid is belangrijk. Als je dingen gedaan wilt krijgen voor het Gwl-terrein, ga dan in het bestuur. Meld
je!
Enthousiast geworden, geïnteresseerd geraakt in een bestuursfunctie, wil je nog wat extra info?
Neem contact op met bestuursvoorzitter Marjo Kroese, marjo.kroese@gmail.com

