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Samen met buurtbewoners en maatschappelijke
organisaties, willen we de problemen in de

Edelstenenbuurt aanpakken en de mooie kanten van
de Edelstenenbuurt laten zien. Hoe we dat willen

doen staat in het plan van aanpak Edelstenenbuurt.
U leest nu de publieksversie van het plan van
aanpak.

Het plan van aanpak Edelstenenbuurt is geschreven
in samenwerking met de politie, woningcorporatie
Woonforte en maatschappelijke partners.

Ook de deelnemers aan de buurttafel, de Adviesraad

Samenleving en bewonerscommissies hebben advies
gegeven.
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Waarom een plan van aanpak voor de Edelstenenbuurt?
In de wijk Ridderveld wonen zo’n 33.000 mensen. De wijk is een mix van inwoners met een hoog en laag inkomen,
met een migratie- en Nederlandse achtergrond, met sociale weerbaarheid of juist kwetsbaarheid. Het grootste deel
van de woningen is gebouwd in de jaren ’60 en ’70. De meeste inwoners vinden het fijn om in Ridderveld te wonen.

De Edelstenenbuurt ligt in de wijk Ridderveld. Veel buurtbewoners wonen
in de hoogbouwflats aan de Briljantstraat en de Diamantstraat. Een deel
van de buurtbewoners heeft sociale problemen die zich achter de voordeur
afspelen. Denk bijvoorbeeld aan minderjarige asielzoekers en
statushouders die te maken hebben met angst, gebrek aan vertrouwen
en zich niet verbonden voelen. Of aan ouders die nauwelijks betrokken
zijn bij de opvoeding van hun kinderen omdat ze zelf problemen hebben
(bijvoorbeeld schulden) en de Nederlandse taal niet goed begrijpen.
Daardoor gaan sommige jongeren niet vaak naar school.
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De Edelstenenbuurt komt zo nu en dan negatief in het lokale en regionale
nieuws door overlast of een vervelende gebeurtenis. Aan de positieve
kanten en kleine successen besteden de media weinig aandacht. Denk
bijvoorbeeld aan de vrijwilligers van De Blije Wijk die regelmatig samen
koken en eten met de bewoners van de Diamantflat. Of de buurtmoeders
van de Diamantflat die samen de hallen, trappen en liften schoonhouden.
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Samen met de bewoners en maatschappelijke organisaties, willen we
de problemen in de Edelstenenbuurt aanpakken en de mooie kanten van
de Edelstenenbuurt laten zien. Hoe? Dat staat in dit plan van aanpak.
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Wat willen we bereiken?
We willen dat de Edelstenenbuurt een fijne en veilige
buurt is waar bewoners graag wonen en willen meedoen
aan wat goed is voor hun buurt. We gaan werken aan:
• een goede toekomst. Kinderen en jongeren krijgen kansen. Bewoners
worden geholpen met problemen zoals schulden. Buurtbewoners
ontmoeten elkaar en kunnen elkaar helpen als dat nodig is;
• meer zeggenschap voor bewoners. We willen dat bewoners kunnen
meedenken over en meedoen aan de acties die nodig zijn om de
buurt te verbeteren;
• een fijne en veilige buurt waar mensen graag wonen. Bewoners
ervaren minder overlast, voelen zich veilig en de buurt is schoon.
Bewoners kunnen elkaar ontmoeten en samen activiteiten doen;
• een positief beeld van de Edelstenenbuurt.

Wie en wat hebben we
daarvoor nodig?
•
•
•
•
•
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Betrokken inwoners die willen meedenken en meedoen.
Alle partijen die een rol hebben in de Edelstenenbuurt
werken mee.
Goede communicatie tussen alle partijen.
Een goede locatie voor activiteiten.
Goede sociale voorzieningen en ondersteuning.

Dit gaan we doen

Preventie en zorg
• We maken een agenda waarin staat wat de sociale partners
in de wijk al doen en wat ze nog gaan doen om de problemen
in de buurt aan te pakken. Denk aan het in kaart brengen van
de problemen achter de voordeur en helpen bij het oplossen
daarvan. Of aan het voorkomen van armoede en het maken van
afspraken zodat de verschillende partijen beter samenwerken.
Een sociaal makelaar gaat daarbij helpen.

Prettig wonen, meedenken en meedoen
• We starten met ‘community building’. We betrekken álle bewoners
bij de buurt. Jong en oud, flat- en huisbewoner, mensen met en
zonder migratie-achtergrond: de Edelstenenbuurt is van iedereen.
We nodigen ook mensen uit die onderling weinig contact hebben
en vaak buitengesloten worden.
• Inwoners geven advies over dit plan van aanpak, denken mee
en doen mee bij de uitvoering van dit plan.
• Samen met het Scala College gaan we werken aan het fijner wonen
in de buurt. Hoe, dat gaan we met elkaar bespreken.
• Samen met de Schone Buurtcoaches zorgen we ervoor dat
we grofvuil in kunnen zamelen op een manier die past bij
de flatbewoners. De coaches doen ook verschillende acties met
buurtvrijwilligers zodat de buurt schoon blijft. En de coaches
vertellen buurtbewoners hoe ze hun buurt goed schoon kunnen
houden.
• Het openbaar gebied rond het buurthuis aan de Briljantstraat
richten we opnieuw in. We maken het geschikt voor activiteiten.
Denk bijvoorbeeld aan een buurttuin.
• De boa’s houden meer toezicht en doen vaker controles in
de Edelsteenbuurt. Ze volgen de meldingen en als het nodig is,
ondernemen ze actie.
• De ingang en hallen per verdieping van de Diamantflat worden
opgeknapt.

Veiligheid
• Verschillende partijen maken samen een aanpak die zorgt voor
minder overlast en criminaliteit. Ook zorgt de aanpak ervoor
dat overtreders niet terugvallen in slecht gedrag.
• Als er volgens de wet reden voor is, kunnen we op bepaalde
plaatsen in de buurt camera’s plaatsen. Hierover besluiten
de burgemeester, politie en justitie samen.

Een nieuw wijkcentrum
• Er komt een nieuw wijkcentrum waar buurtbewoners, vrijwilligers
en professionals elkaar kunnen ontmoeten, helpen en activiteiten
kunnen doen. In het wijkcentrum werken professionals samen
op het gebied van opvoeden, talentontwikkeling, welzijn, juridische
en pedagogische vragen en begeleiding naar school
en maatschappelijke organisaties. De jongeren uit de buurt,
stichting De Blije Wijk, een aantal vrijwilligersorganisaties
en de professionals zijn vanaf de start betrokken bij de ideeën
en het ontwerp van het wijkcentrum.
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Meedenken
en meedoen
Verschillende partijen die werken of wonen in de
Edelstenenbuurt, zoals de politie, Woonforte, maatschappelijke
organisaties en georganiseerde inwonersgroepen, hebben
meegedacht over dit plan van aanpak. Hun adviezen en ideeën
zijn meegenomen in dit plan.
We vinden het belangrijk dat buurtbewoners meedenken en
meedoen. Zij weten het beste wat speelt in hun buurt en wat
nodig is. We nodigen buurtbewoners uit om mee te denken over
de invulling van een aantal activiteiten uit dit plan. Ook betrekken
we buurtbewoners bij het bestaande en het nieuw te bouwen
wijkcentrum aan de Briljantstraat nummer 5 en 1.
Ook buurtcommissies, deelnemers aan de buurttafel en
de Adviesraad Samenleving nodigen we uit om mee te denken
over hoe we bepaalde punten uit dit plan van aanpak kunnen
uitvoeren.
Tot slot willen we samen met de buurtbewoners de mooie kanten
van de Edelstenenbuurt laten zien. We delen daarover verhalen
zodat ook de positieve kant van de buurt in het nieuws komt.
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Onderzoeken
of we goed op weg zijn
Dit plan van aanpak loopt vijf jaar. Elk jaar kijken we hoe het gaat met
de afspraken en de activiteiten uit het plan. Houden we ons aan de
afspraken? Zijn er minder problemen in de buurt? Ervaren bewoners
minder overlast? Met de uitkomsten van het onderzoek weten we of we
goed op weg zijn en wat we nog moeten doen om de doelen te halen.

Planning
Het plan van aanpak Edelstenenbuurt is in november 2020 vastgesteld
door de burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan
den Rijn. De planning die bij het plan hoort, moeten we opnieuw
maken. Door de coronacrisis konden we een aantal acties uit het plan
niet oppakken. Een aantal acties zijn wel gestart. Zo zijn sinds april van
dit jaar twee community builders in de wijk aan het werk.
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