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Die oorspronkelijke bewoners gingen weg omdat, punt 1, geen huizen
met een tuin. Drie kamers, vier kinderen, dat werkt allemaal niet. We
werden allemaal veeleisender, we wilden allemaal een parkeerplaats
voor de deur hebben. Nou, dat hoef je hier niet te proberen. En hier
waren de woningen relatief goedkoop, toen zat je nog in de pakweg
100,- zeg 200,- gulden, dus daar konden ze dan wat grotere gezinnen
die niet teveel eisen stelden ook nog in kwijt. Dus, mensen uit Marokko, Turkije en waar dan ook, die kwamen hier ook te wonen en als er
op een trap twee of drie gezinnen uit, laat ik maar zeggen, Marokko
komen dan trekken de buren van een en twee hoog weg, want die voelen zich buitengesloten. Vervolgens trokken ze naar Almere en later
naar Purmerend en dan komen ze hier vol trots vermelden van ja,
‘hier heb je ZE niet’. Wat hier fout is gegaan is de begeleiding. Teveel
mensen uit een bevolkingsgroep en die ook nog in een losersgroep
zitten, te snel, zonder begeleiding in een wijk. In de Bijlmer was het
de onafhankelijkheid van Suriname en hier was het dat we zo snel mogelijk zoveel mogelijk arbeiderskrachten hier wilden krijgen om onze
welvaart te waarborgen. Maar ja, buren van een en twee hoog die zo
uit de bergen van Marokko komen die hebben dus geen idee van hoe
het hier werkt. Die maakten de trap niet schoon. Gewoon die kleine
dagelijkse dingetjes. En dus, de buurvrouw die over de balkons met
elkaar zitten te kleppen en niemand die er iets van begrijpt. Ja, en dat
wekt dus de irritatie. Altijd de gordijnen dicht, de mevrouwen die
nooit naar buiten komen. Gewoon totaal andere manieren van doen
die men begreep. En dan is het snel gebeurd voor veel mensen. Bij die
mensen zelf gebeurd die integratie niet. Ja, hun kinderen en hun kleinkinderen, die zijn vernederlandst. Die gaan ook nooit meer terug.”

“Toen ik was 18 jaar ik kwam hier. Na paar toen ik hier
kwam heb ik de winkel geopend, hard werken, getrouwd,
hard werken. Beetje bij beetje, snap je. Voor jullie is het
anders. Jullie geboren, klaar. Wij komen uit een andere
situatie, uit een ander land. Wij steun moeder, vader,
broer, zussen, neven, nichten, familie thuis [land van
herkomst]. Zij zijn afhankelijk van ons, wij moeten wel
door.”

“Het mkb is wel de motor van het gezelligheidsklimaat in je
straat. Een dooie straat met getto-vorming en leegstaande
winkels is de nekslag voor je buurt.”
Volkse winkelier

“Zonder ondernemers heb je geen straat. Dan heb je helemaal niks.
Dan is het leeg.”
Turkse winkelier
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WEEK MOET GAAN

WERKEN
DAN KRIJG JIJ NU VAN MIJ
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OVERNEMEN
Citaat: “Elke euro die jij daar op zondag brengt, kan jij niet meer bij
mij uitgeven. En dan ken je zeggen, ja, moet jij dan ook niet op zondag
open? Ja, als je dan gaat kijken dat ik nu al met mijn personeel net aan
uitkom. En ja, ik heb ook nog een sociaal leven. En als ik zeven dagen
in de week moet gaan werken, dan krijg jij nu van mij mijn schort en
dan mag je het van me overnemen. Dat is geen haalbare kaart. Ik maak

80-85 uur in de week. Dat maakt die meneer van de Albert Heijn niet, maar die
heb gewoon een plaatsvervanger, dus dat draait toch wel door. Hun zijn machtig,
groot, en zij gaan gewoon door. En ze krijgen natuurlijk ook alle gelegenheid om
het te doen. De stadsdelen leggen ze geen strobreed in de weg.”
Volkse winkelier

“Mensen zijn nu eerder geneigd om in een auto te stappen en naar
een winkelcentrum te rijden of via internet te bestellen, dat zie je
nu ook, dan om naar een winkelstraat te gaan. Je hebt nu te maken
met een generatie al, die altijd maar achter de computer zit en alles
via de computer doet. Dat zeg ik ook wel eens , dan ben je alleen
maar een informatiepunt en daar verdien ik het niet mee. Want
voor wie ben ik dan een informatiepunt? Voor de internetbedrijven. Ja en zo werkt het niet natuurlijk.”
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De volkse winkeliers hebben dat gemerkt: “De klandizie is weg.
Alle oudjes zijn dood of zijn de stad uit gegaan omdat ze het hier
niet meer zagen zitten. Ik bedoel elke Hollander die een beetje de
kans krijgt die zit bij ons in Aalsmeer in de nieuwbouw. Ja, ik heb
al drie, vier klanten zitten die daar naartoe zijn gegaan. Of ze gaan
naar Purmerend of naar Almere, want ze willen hier niet blijven
wonen.”

“Maar jullie [Nederlanders] denken anders. Ik zeg eerlijk. Jullie
denken wegwezen [als het slecht gaat met de winkel]. Maar wij
denken, proberen proberen proberen. Hier blijven. Hard werken. Wij komen uit een andere situatie, uit een ander land. Wij
steun moeder, vader, broer, zussen, neven, nichten, familie thuis
[land van herkomst]. Zij zijn afhankelijk van ons, wij moeten wel
door.”
Pakistaanse winkelier

Het ondernemen past bij hoe we onze levens willen. Met hoe we onze
kinderen gaan inpassen, hoeveel geld je nodig hebt, hoeveel tijd je wilt
gaan besteden. Het is niet echt een zomaar romantisch plannetje
van we gaan zomaar een winkeltje beginnen. Maar wij hebben we de
balans op kunnen maken. Wij hebben nu een paar jaar in vaste dienst
gewerkt en het was elke keer niet leuk of stom of we waren chagrijnig.
Op een gegeven moment was iedereen [in het voetbalteam] aan het
klagen over zijn baas, over zijn werk en toen dachten wij: ‘dat kan toch
niet nog dertig jaar?!’ What the hell, dan leef je van vakantie naar vakantie! Ook heel sterk hadden we van ja, je kunt er dus altijd over blijven klagen of je kunt proberen om het anders te doen. En misschien
gaan we op ons bek en lukt het niet of hebben we over tien jaar geen
zin meer, maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd.”

“Je bent als [franchise] ondernemer volledig zelfstandig, maar je mag
van de diensten van de leiding gebruik maken en dat doe ik natuurlijk.
Ze rekenen alles voor je door, kijken wat de risico’s zijn, geven adviezen
hoe je bepaalde zaken moet wijzigen. Hele traject. Ook dadelijk met de
verhuizing, nemen zij het helemaal over met de inrichting enzo. Voor
wat betreft het bouwen, het inrichten, en dat soort zaken laat ik helemaal aan hun over. Natuurlijk heb ik een stem, maar zij hebben meer
verstand van hoe je een winkel opzet. Ik wil me niet druk maken van
waar een stopcontactje komt te zitten! Dus dat wil ik echt wel aan hun
overlaten. Zij weten wat je nodig hebt, dat is hun ervaring. Ik betaal
contributie dus ik maak graag gebruik van hun.”
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“Ik ben nu ook niet iemand die iets nieuws gaat kopen als de andere dingen het nog gaan doen. Dat vind ik waanzin.”
Volk se winkelier
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Ik was al bezig
[met dit gerenoveerde winkelpand]

voordat ik wist
dat de
KANSENZONES
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BESTOND

“Ik vind het op zich een goede regeling, maar ik zie het niet terug in het
straatbeeld. Dat er dan weet ik veel twintig ondernemers in deze hele buurt iets
hebben gedaan, maakt dan ook niet zoveel uit. Ik kijk dan zo’n beetje om me
heen en het ziet er niet overal even mooi uit kan ik je vertellen.”
Volkse winkelier

“Het allerbelangrijkste is persoonlijk contact! Weet je wat het is. Een telefoonnummer en een persoonlijke naam van iemand die voor jouw zich inzet.
Nu lijkt het gemeentebeleid erop alsof ze alle mogelijke moeite doen om zich te
verschansen achter een anoniem telefoonnummer waar je in een callcenter terecht komt van mensen die totáál geen feeling hebben met de werkvloer van ons.
Dat is het probleem.”

Voor een ondernemer is het niet
zijn dagelijks werk om een subsidie aan te vragen.

“Wat heel prettig was, was dat er gelijk een coördinator was. Ondernemers hoefden dus niet te zoeken van ja stadsdeel bellen en wie gaat er over want ik wil
ook meedoen. Nee, het was meteen duidelijk dat [projectleider] dat was en zij
was het algemene centrale informatiepunt en die kon je bij wijze van spreken
dag en nacht bellen. Als je problemen had stond ze de volgende dag in je winkel.
Was ook bereid om je te helpen als je problemen had met formulieren. Dat is
fijn, dat heb ik heel goed ervaren dat er één persoon was. Dus de start was goed,
goeie informatie en een duidelijk persoon voor alle ondernemers.”
Volkse winkelier

