Ghettoen er ikke en ghetto!
Vangkvarteret har fået “Stemplet” Ghetto. Vores tanker går straks til Volsmose, Tingbjerg og andre udsatte
boligområder, rundt omkring i landet. Flere har nok sagt til sig selv – jamen jeg bor her i Vangkvarteret –
det er da ikke en Ghetto - eller jeg kender nogle i Vangkvarteret – de bor da ikke i en Ghetto. Venstre i
Holbæk Kommune deler opfattelsen – Vangkvarteret er ikke en Ghetto! For som det blev illustreret i
Nordvestnyt d. 6/3 er kriminaliteten ikke stigende og trygheden ikke faldende, tværtimod går det den rigtig
vej på mange parametre. Men hvad er så årsagen til at Vangkvarteret bliver karakteriseret som en Ghetto?
I Venstre deler vi opfattelsen om, at det i høj grad skyldes en manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Alt
for mange borgere, ikke bare i Vangkvarteret, men i hele Holbæk Kommune oplever at beskæftigelsestoget
bare suser forbi, imens de står efterladt på perronen. Det er ikke fair.
Venstre i Holbæk Kommune har en målsætning om, at vi skal tilbage på sporet, tilbage på det spor vi havde
inden formandsposten skiftede politisk side i 2014. Før skiftet var vi et af landets bedste jobcentre, folk
rejste langvejs fra for at se hvad vi gjorde – men siden da er vi gået bagud af dansen. Det udfordrer
kommunens økonomi, men i særdeleshed de borgere det rammer.
Venstre i Holbæk Kommune er derfor klar med en række tiltag. I forhold til Vangkvarteret vil vi hurtigst
muligt rykke dele af jobcentret ud. Som det eneste kernområde ville beskæftigelsesområdet ikke indgå som
en del af den boligsociale indsats for fire år siden. Det vil Venstre ændre.
Vi ved at nogle af borgerne i Vangkvarteret er udfordret på andre måder end blot beskæftigelsen. Vi
værdsætter derfor de mange gode initiativer der er i Vangen, f.eks. Den boligsociale indsats, mentorer,
4300 Agervang osv. – det er naturlige aktører i området og de skal selvfølgelig inviteres med som aktører
når vi etablere et udadgående jobcenter.
Dette initiativ er det første i en række der skal styrke beskæftigelsen i Holbæk Kommune. Lad os vise at
Vangen ikke er Volsmose, ikke er Tingbjerg og slet ikke er en Ghetto.

