COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Natuurlijk mogen mensen zich
zorgen maken als er een AZC in
de buurt komt. Natuurlijk moet
bespreekbaar zijn wat dit betekent
voor de buurt, voor de scholen en
voor het gevoel van veiligheid of
onveiligheid. Het negeren van deze
gevoelens doet geen recht aan een
open en transparante discussie.
Maar dreigbrieven, het bewust
aanzetten tot haat of onrust evenmin. Te vaak wordt het nieuws
gedomineerd door demonstraties
tegen de komst van een AZC. En
zelfs voordat er überhaupt een
discussie plaatsgevonden heeft
en een buurt en/of gemeenteraad
tot een afweging heeft kunnen
komen. Daarom ben ik ook blij
als ik de mogelijkheid krijg om de
andere kant van het verhaal te vertellen. Zaterdag was er die kans. De
NTR maakt speciale programma’s
voor heel veel doelgroepen, van
Het Klokhuis tot College Tour, van
Het Uur van de Wolf tot Nieuwsuur.
Vanuit de NTR productiemaatschappij werd mij gevraagd of ik
zaterdag in Stevensbeek mee wilde
werken aan een interview voor het
programma Rauwkost. Het is voor
de NTR de 1e keer dat zij nieuws
voor jongeren via YouTube gaan
uitzenden. NTR gaat daarvoor
Vloggers filmen die veel volgers
hebben. Vlog (een afkorting voor
video weblog) is de benaming van

een dagboek (Engels: log) op internet, waarbij het grootste deel van
het dagboek bestaat uit videobeelden. De Vlogger die naar Stevensbeek kwam om mij maar anderen
te interviewen was Youssef met als
vloggernaam: YousToub. Hij heeft
meer dan 120.000 volgers en zijn
filmpjes worden soms wel 180.000
keer bekeken. Het was leuk om
hieraan mee te werken.
Mooi dat wederom Metameer haar
deuren gastvrij opende, dat Samen
Stevensbeek met Tanja van Sambeek, Mahira Tawashi, Henk Pouwels, Ahmad en Guan akte de présence gaven. En ook dat er mensen
uit het AZC bereid waren om aan de
reportage mee te werken en te zorgen voor wat extra muzikale input.
Een jonge leerling van Metameer,
Kianna, werd op basis van haar
muzikale inbreng gevraagd of ze
haar toekomst in de muziekwereld
zag. Verrassend genoeg zei ze dat
ze psycholoog wilde worden. Volgens mij is het een natuurtalent.
Ik heb het eindresultaat nog niet
gezien, maar de insteek was positief en oprecht. Ik denk dat het
filmpje en het interview recht doen
aan al die mensen die zich inzetten
voor Samen Stevensbeek, de scholen, de voetbalvereniging en de
inwoners van het AZC. En ik hoop
dat deze reportage ook helpt om in
andere dorpen op een evenwichtige manier met elkaar het gesprek
aan te gaan. Zodat voor- en nadelen, kansen en bedreigingen met
respect naar iedereen uitgewisseld
kunnen worden en besluiten na
een zorgvuldige afweging genomen kunnen worden. En ook dat
onafhankelijk van de uitkomst
van het besluit, iedereen kan zeggen, “ja, we hebben naar elkaar
geluisterd en, Nee, we waren het
niet altijd met elkaar eens, maar op
basis een goede discussie zijn we
tot een besluit gekomen”. En als
Stevensbeek als voorbeeld daaraan een bijdrage kan leveren: Chapeau en met dank aan Youssef!
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