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Na veel wikken en wegen zijn bij de jury drie projecten boven komen drijven.
Wijktuin en wijkpark Oude Westen. Het Oude Westen in Rotterdam heeft er een
mooie veelzijdige tuin bij gekregen, die bestaat uit een plantentuin, een pluktuin en
een moestuin. Er worden tuinmarkten georganiseerd en er wordt tuingereedschap
uitgeleend. Scholen worden betrokken bij activiteiten in de tuin. Kleuters kunnen er
leren over planten, bloemen, dieren en insecten. Buurtbewoners ontmoeten elkaar
in de thee schenkerij. Deze wijktuin is geen eenmalig project, maar een initiatief dat
de gehele wijkaanpak ondersteunt.
Het volgende project: de Slinger voor Lombok. In de Utrechtse wijk Lombok zijn
bewoners begonnen aan een lange reeks kleinere en grotere acties op het gebied
van de vormgeving van de wijk. Het zijn dikwijls kleine ingrepen, die de veiligheid en
de toegankelijkheid van de openbare ruimte bevorderen en er voor zorgen dat de
buurt schoner en mooier wordt, bijvoorbeeld door blinde muren en graffitti muren
te veranderen in kunstwerken. De grote kracht van dit project is dat de
initiatiefnemers op lange termijn durven te denken. Hun programma reikt tot het
jaar 2018.
Tenslotte het project Noorderparkkamer in Amsterdam-Noord, begonnen met de
gedurfde actie om een ongebruikt paviljoen van elders naar het Noorderpark te
halen en daar de “culturele huiskamer” van de wijk van te maken. De jury is onder
de indruk van de veelzijdigheid van dit project. Op allerlei manieren worden het
paviljoen en het park gebruikt om de wijk interessante, onderhoudende en
verrijkende initiatieven te bieden, en bovendien om de wijkbewoners een podium
te geven voor hun eigen creatieve bijdragen. Met actieve medewerking van lokale
kunstenaars is de Noorderparkkamer een centrale plek geworden in het sociale en
culturele leven van Amsterdam-Noord.
Zoals gezegd: de jury heeft het moeilijk gevonden om uit de veelheid van projecten
een keuze te maken. Uiteindelijk heeft de veelzijdigheid van dit laatste project de
doorslag gegeven. De juryprijs wordt toegekend aan de Noorderparkkamer.

