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Portiekportiers en
Koningsvrouwen
In het voormalige stadsdeel Bos en Lommer (nu onderdeel van
Nieuw-West) liggen De Koningsvrouwen van Landlust. Eigen Haard
renoveert hier ruim 240 portiekwoningen.
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“Dit is de RenovatieRaad van de Koningsvrouwen van Landlust. De RenovatieRaad geeft advies aan Eigen Haard over de renovatieplannen.”
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Ook de kinderen uit de buurt worden sterk betrokken bij de
renovatie. Behalve meedenken over de woningplattegronden,
projecten op school, schoonmaakacties en sport- en spelactiviteiten
zijn de Portiekportiertjes heel actief in de buurt. De Portiekportiertjes
zijn teams van buurtjongeren die de buurt controleren. Is een portiek
netjes, veilig, schoon? Daar zorgen de Portiekportiertjes voor.
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Een andere bijzonderheid in dit renovatieproces is de manier waarop
Eigen Haard bewoners betrekt. Zo is er een RenovatieRaad en een
Vrouwenraad geformeerd, die bestaan uit bewoners die meedenken
over de invulling van de gerenoveerde woningen. Door advies van
de RenovatieRaad is er bijvoorbeeld voor gekozen om niet alleen van
twee woningen één te maken, maar ook om van drie woningen twee
te maken.
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De renovatie van de Koningsvrouwen van Landlust is bijzonder.
Allereerst omdat duurzaamheid een belangrijke rol inneemt. Zo
dalen de energielasten in de gerenoveerde woningen drastisch en
zorgen we voor minder CO2 uitstoot. Ook wordt gerenoveerd met
focus op de monumentale status van de portiekwoningen. Er zijn
bijvoorbeeld speciale Koningsvrouwen kozijnen ontwikkeld met de
uitstraling van vroeger, maar de isolatie van nu.
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de wijkbeheerders

Hüseyin Sahin en Mirco Lietzau zijn de wijkbeheerders van de
Koningsvrouwen van Landlust. Zij zijn onder andere betrokken
geweest bij de oprichting van de Kindercommissie en zij onder
houden goede contacten met de basisscholen in de buurt. Zo weten
zij wat er onder de jongeren speelt. In de Bestevaerstraat hebben zij
hun wijkkantoor gevestigd.
Mirco en Hüseyin hebben een jeugdhonk geopend waar de buurtkinderen kunnen spelen. In de loop der jaren hebben zij een hechte
vertrouwensband met de kinderen opgebouwd. Op het moment dat
zij met het initiatief kwamen om Portiekportiertjes te benoemen,
waren de kinderen dan ook erg enthousiast. Met schoonmaakacties
deden zij al gemotiveerd mee, maar als Portiekportiertje word je echt
onderdeel van een team.
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hoe werken de
Portiekportiertjes?
De Portiekportiertjes zijn kinderen die vaak in groep 7 of 8 van de
basisschool zitten. In de brugklas wordt het moeilijk om nog
Portiekportier te zijn omdat je dan vaak meer huiswerk hebt.
Op woensdagmiddag melden de teams zich in het wijkkantoor waar
ze hun Portiekportier T-shirt aantrekken. Daarna gaan ze twee aan
twee op pad. Ieder team heeft een specifiek portiek toebedeeld
gekregen. Dat is vaak het portiek waarin ze zelf ook wonen. Zij
checken de portieken beneden en zien of er illegaal fietsen of
kinderwagens gestald zijn, dat er dingen staan die brandgevaar
kunnen veroorzaken of dat er viezigheid is. Alle dingen die in het
portiek ‘geparkeerd’ staan krijgen een sticker met het verzoek deze
te verwijderen.
Vervolgens vullen zij een formulier met hun bevindingen in.
En dan over tot actie. De Portiekportiertjes bellen bij de bewoners
aan om hen te wijzen op bijvoorbeeld de kinderwagen die beneden
staat en vragen hun deze zo snel mogelijk te verwijderen. Ook dat
gesprek wordt op het formulier genoteerd. Zo doen zij iedere
woensdagmiddag hun portiekronde.
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even voorstellen ...

even voorstellen ...

Feliz

Nuh

• 12 jaar
• Groep 8 van de Narcis Queridoschool
• Feliz wil later graag dokter worden
• Zij houdt van tv kijken en lezen
• Ze leest graag boeken uit de ‘Hoe overleef ik..’ serie

• 9 jaar, broertje van Feliz
• Groep 5 van de Narcis Queridoschool
• Nuh wil later graag burgemeester van Amsterdam
worden.
• Hij houdt van Ceza, dat is Turkse muziek.

wat vindt Feliz het leukste aan Portiekportiertje zijn?
“Ik vind het leuk om met de buurt te praten over wat er aan de hand
is. En om te horen of er klachten zijn.”

wat vindt Nuh het leukste aan Portiekportiertje zijn?
“Ik vind het leuk om de stickers op fietsen en kinderwagens te plakken en ik vind het leuk om op te letten in de buurt. Net als de politie.”

wat vinden haar ouders ervan?
“Mijn moeder vindt het heel goed. Als je zo doorgaat word je nòg
beter, zegt ze.”

“Mijn moeder is heel trots op me.”

Necmettin
• 9 jaar
• Groep 6 van de Narcis Queridoschool
• Necmettin wil later graag politieagent met boot worden.
• Hij heeft veel sportieve hobby’s zoals zwemmen, voetballen en
basketballen. Necmettin heeft zich aangemeld op advies van zijn
moeder, die erg trots op hem is.
Necmettin is bang voor de hond op nummer 51. Die heet Maffia en is
erg groot.

Tekening: Tekenteam (Mark Spruijt)
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betrokkenheid

De kinderen nemen hun taak serieus. Ook diegenen die ermee
stoppen omdat zij bijvoorbeeld naar de middelbare school gaan,
blijven betrokken bij het project en bij de wijkbeheerders. Er is een
band ontstaan. Zo komen zij vertellen wanneer ze slechte cijfers
halen, of juist een steengoed rapport hebben gekregen.

De Portiekportiertjes zijn heel erg betrokken bij hun buurt. Wat
betekent dat concreet? Wijkbeheerders Mirco en Hüseyin geven aan
dat er heel weinig overlast van jongeren is in de Koningsvrouwen.
Door de gezamenlijke activiteiten ontstaat er op jonge leeftijd al
een soort sociale controle. Als je iedere woensdagmiddag als
Portiekportier hard werkt om portieken schoon, heel en veilig te
houden, dan wil je dat alle buurtbewoners daar rekening mee
houden. En zo corrigeren de kinderen elkaar. Ook de schoonmaak- en
prikacties dragen hier aan bij.

Tekening: Tekenteam (Mark Spruijt)
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dank jullie wel!

waarom is Portiekportier zijn zo leuk?
Volgens Mirco en Hüseyin is het voor de buurtkinderen fijn om ergens
bij te horen. “Je moet ze natuurlijk wel enthousiast maken, en ze laten
zien dat de buurt echt beter wordt door wat zij zelf ondernemen. Dat
werkt. En je moet continuïteit bieden. Dus niet één keer in de maand
eens informeren hoe het er mee staat. Nee, wij geven continue aandacht en hebben dagelijks contact met veel kinderen. Ook moeten
ze het wijkkantoor als een thuishaven gaan zien, waar ze makkelijk
naar binnen lopen. Op die manier bouw je een vertrouwensband
met ze op.”
En belonen hoort er natuurlijk ook bij. Eens per jaar proberen de
wijkbeheerders met alle betrokken kinderen iets leuks te doen. Dat
kan een partijtje skeeleren, lasergamen of een keertje naar de
bioscoop zijn. Hoe dan ook: iets wat ze samen kunnen doen. Want we
zijn natuurlijk heel dankbaar voor hun inzet en motivatie!
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Tekening: Tekenteam (Mark Spruijt)
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