Wijkplatformvergadering op woensdag 10 april 2013
Aanwezig:
mw. L. Schenk, mw. Tielrooy, mw. I.M.R. van Ootmarsum, mw. L. Teerink (Cardanus), mw.
I. v. Oostveen , dhr./mw. R. Glastra v. Loon, dhr. J.Th. Bos, mw. T.Nortier, dhr./mw. V.J.M.
Damen, dhr. A. Brink, dhr. J.H.M. Weekemborg, mw. G. Roza, mw. M. Zoetman Moraal, dhr.
A. v.d. Wal, mw. P. van Nierop, dhr./mw. G. Box, dhr. G. Groters, mw. V.d. Elst, dhr. B.
Schmitz, dhr. J.L. Steenvoorden, dhr. H. Pijnenborg (BBA), dhr. J.C. Hazebroek, dhr. Prent
(BBA), mw. A. Fontijn, mw. M. Polij, dhr./mw. E. Kooy, dhr./mw. D.W. Teunissen, mw. N.
Tang, dhr. A. Kuiper, mw. H. Sluiter-Szper, dhr. J.G. Koopman, mw. M. Kuiper-Zerbst, dhr. P.
Scholte (voorzitter), Dhr. E. Snoeijs (kerngr.alg./IT/ m.i.v. 18-4-13 waarn.secr.), mw. B. de
Groot (not.)
Afwezig: met bericht
Dhr. L. Hendriksen (D66)
1)

Opening / mededelingen:
De voorzitter opent de vergadering. Omdat er een aantal nieuwkomers zijn, geeft de
voorzitter uitleg over het functioneren van het wijkplatform. Hij benadrukt dat het
wijkplatform géén actiegroep is. Wel kunnen (groepjes) bewoners ten aanzien van
een belangrijk project een klankbordgroep/participatieraad vormen. Voor de
gemeente is het wijkplatform een belangrijk orgaan om te weten wat er leeft in de
wijk(en).
Er zijn momenteel drie kerngroepleden: mw. M. Zerbst, dhr. E. Snoeijs, en dhr. P.
Scholte (zie ook agendapunt 3).
Afwezig: -.
Nieuwbouw Het Palet:
Dhr. v.d. Wal heeft klachten betreffende de nieuwbouw van de school Het Palet. Men
is momenteel met buitenwerkzaamheden bezig. Het groen rondom het Palet is
weggehaald, het is nu een kale stenen vlakte. Daarnaast is de zandbak, waar veel
moeders met kleine kinderen gebruik van maakten, verwijderd. Er is nu een klein
zandbakje achter het hek van de school teruggeplaatst. De wijk is voor een
voldongen feit geplaatst. Dhr. v.d. Wal heeft gisterenavond de
raadscommissievergadering ingesproken. Wethouder Levi heeft toegezegd eventueel
aanpassingen te zullen doen. De voorzitter beloofd bovenstaande mee te zullen
nemen.
De agenda:
Er worden geen agendapunten toegevoegd, hiermee is de agenda vastgesteld.
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Open Hof, Gesloten hof?: (toelichting door dhr. G. Biesot van Cardanus)
Is er bij de bewoners van Elsrijk behoefte aan ’t Open Hof als ontmoetingscentrum?
De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) bestaat uit drie peilers:
1. ziek;
2. voorkomen van ziekte;
3. gezond.
De stichting Cardanus richt zich op de laatste peiler. Er is echter steeds minder geld
om welzijn te realiseren en in stand te houden. Om in te kunnen spelen op de WMO
en welzijn nieuwe stijl, heeft Cardanus een reorganisatie doorgevoerd; er zijn nog ca.
50 medewerkers in dienst.
Bij welzijn nieuwe stijl is de burger aan zet, het is de burger die aangeeft aan welke
activiteiten hij/zij behoefte heeft. Het is niet meer het aanbod, maar de vraag die
bepalend is.
Een burger initiatiefgroep (BIG), hetgeen iets anders is dan een wijkplatform,
inventariseert en realiseert waar mogelijk behoeften van de bewoners.
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Deze burger initiatiefgroep krijgt een juridische basis in de vorm van een stichting of
vereniging en wordt in haar werk ondersteund door de wijkwelzijnswerker en de
zakelijkleider in het wijkcentrum. Dit zijn de specialisten die na de reorganisatie bij
Cardanus zijn overgebleven.
De beheerder/zakelijk leider van een wijkcentrum zal mogelijk niet meer fulltime
werkzaam zijn in het wijkcentrum. Er ontstaat een gat dat moet worden opgevuld en
dit kan op drie manieren:
1. alles gaan aanbesteden;
2. welzijnswerk (dat Cardanus heeft gedaan en doet) door gemeente laten doen;
3. voortgang Cardanus in nieuwe stichting met nieuwe naam.
De vraag is nu: is er bij de bewoners van Elsrijk behoefte aan ’t Open Hof als
ontmoetingscentrum?
Er moet vanuit de wijk voldoende behoefte bestaan om ’t Open Hof open te houden.
Is er geen behoefte, dan gaat deze locatie dicht.
Opmerkingen uit de vergadering:
Dhr. Weekemborg zegt dat verschuiven van verantwoordelijkheid voor (zorg
en) welzijn naar lagere niveau’s landelijk beleid is. Er gebeurt op dit gebied al
heel veel, hetgeen vaak niet gezien wordt.
Mw. Schenk benadrukt dat de gemeente duidelijke kaders/structuren moet
scheppen, waarin vrijwilligers/bewoners actief kunnen zijn. Met structuur
bedoelt zij ruimte/onderdak en begeleiding voor activiteiten. Zonder deze
kaders gaat het niet lukken. Zij haalt het voorbeeld aan van haar
vrouwenplatform, dat weer beter loopt nu het een onderkomen heeft in de
Buurtkamer (v.d. Hooplaan).
Op een vraag van mevr. Nortier legt Louise Teerink uit, daar waar zij vroeger
activiteiten organiseerde, zij nu meer bemiddelt bij bewoners. Haar werk ligt
nu meer op het vlak van wat men vroeger (wijk)opbouwwerk noemde. Sociaal
cultureelwerk heet nu wijkwelzijnswerk.
Dhr. Brink vraagt hoe het wijkplatform bewoners wil bereiken die nu afwezig
zijn. De voorzitter antwoordt dat dit door middel van flyers en berichten in de
weekmedia gebeurt. Dhr. Brink zegt dat deze flyers niet of nauwelijks gelezen
worden.
Er is discussie over hoe de vele buitenlanders/expats in de wijk kunnen
worden bereikt. De voorzitter brengt hier tegenin dat de vergadering eerst
moet vaststellen of ’t Open Hof voldoet als ontmoetingscentrum; zijn bewoners
bereid initiatieven te tonen? Het bereiken van buitenlanders is eventueel
mogelijk door middel van een tolk. Mw. V.d. Elst wijst erop dat vanuit de
buitenlanders ook goede initiatieven kunnen komen.
Dhr. Steenvoorden benadrukt dat sociale cohesie belangrijk is. Hij noemt
Stadsdeel Oud Zuid als voorbeeld.
Dhr. Nobel vindt dat er geen etiketjes op een gebouw geplakt moeten worden
om het rendabel te maken. Dhr. Weekemborg vindt dat dhr. Nobel hiermee de
zaken omdraait.
Volgens Mw. Sluiter moet men terug naar de basis.Men moet stoppen met het
zoeken van problemen bij de oplossingen. Het probleem zit bij Cardanus in
relatie tot gemeente. Men is nu bezig met huis-aan-huis bezoeken, maar er
zijn organisaties genoeg die hulp geven. Verder vindt zij ’t Open Hof niet
gezellig en is er volgens haar geen praktisch beleid.
Mw. Zerbst vult aan dat ’t Open Hof niet leeft onder jonge bewoners (jongeren
en gezinnen met kinderen) en is het gebouw vaak
(woensdagmiddag/weekend) gesloten.
De voorzitter rondt de discussie af en trekt de volgende conclusie: men wil best wel
initiatieven nemen, maar er is een kader nodig. ’t Open Hof is de plek om te
ontmoeten, de voorzitter zegt dit wel zo te hebben ervaren. Verder dienen het
bereiken van niet-Nederlanders uit gediept te worden.
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De voorzitter bedankt dhr. Biesot voor zijn komst en inzet.
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Voortbestaan wijkplatform:
Het bestuur bestaat momenteel uit drie kerngroepleden (=bestuursleden), nl. mw. M.
Zerbst (waarn.secr. en alg., dhr. E. Snoeijs (IT/website en alg.) en dhr. P. Scholte
(voorzitter)
Omdat bovenstaande kerngroepleden alledrie werkzaam zijn, is hun vrije tijd beperkt.
Het wijkplatform heeft een dringende behoefte aan ondersteuning; mensen die
taken van de huidige kerngroepleden kunnen overnemen.
Zo is de kerngroep is reeds lange tijd op zoek naar een secretaris en een
kerngroeplid algemeen. Ook de voorzitter heeft kenbaar maakte dat hij vanwege zijn
baan, extra hulp nodig had.
Op de uitstaande vacatures komt géén enkele reactie.
Daarom is nu de vraag: hoe willen we verder met het wijkplatform.Elsrijk? Is er
behoefte aan een wijkplatform Elsrijk? Hoe kunnen we bereiken dat het wijkplatform
meer gaat leven?
Suggesties uit de vergadering:
Mw. V.d. Elst stelt voor een schaduw bestuur mee te laten lopen. Zij nemen
(deel)taken over, maar hebben geen bestuursverantwoordelijkheid.
Opgemerkt wordt dat vacatures voor kerngroepleden bewoners kan
afschrikken. Mw. Zerbst stelt mw. V.d. Elst voor zitting te nemen in het
bestuur. Daar zegt zij in eerste instantie geen ja op. Maar aan het eind van de
vergadering zegt Mw. V.d. Elst de voorzitter wel te willen schaduwen.
Dhr. Snoeijs merkt dat suggesties doen als website en folders maken in
verschillende talen, makkelijker gezegd dan gedaan is. Als je vraagt om hulp
of assistentie blijft het stil.
Dhr. Brink zegt dat hij eventueel wel iets met Digitaal Mantelplan wil doen,
maar niets heeft met verkeer.
Mw. Zerbst wijst erop dat contacten met gemeenten zeer moeizaam verlopen
en dat er niet wordt geluisterd naar adviezen. Dhr. Groters (kerngroep SP) die
bezig is geweest participatie richting gemeente te onderzoeken, zegt dat
volgens wethouder Levi het convenant participatie burgers niet meer bestaat.
De gemeente is onbekend met de gang van zaken. Hij waarschuwt dat
participatie voor wat betreft de gemeente niets meer voorstelt.
Dhr. Groters heeft met het oog op bovenstaande problematiek de voorzitter
van de OBA benaderd. Maar de voorzitter van de van OBA heeft dit
afgewezen; de OBA zou niet aan politiek doen. Dhr. Groters heeft dan ook
geen uitnodiging ontvangen voor de vergadering van donderdag a.s. (11-413).
Dhr. Nobel die in diverse organisaties zit, heeft ervaring met contacten richting
de gemeente. Hij raadt de kerngroepleden af in raden te gaan zitten, waarin
de mening van de bewoners reeds bekend is. Men moet de netwerken
gebruiken, maar het werk aan de raden zelf overlaten.
De voorzitter rondt de discussie af en trekt de volgende conclusie: er is behoefte aan
een wijkplatform. Het probleem van onderbezetting van de kerngroep is duidelijk.
Belangstellenden die taken van de kerngroep willen overnemen kunnen een e-mail
sturen naar: www.wijkplatformelsrijk.nl.
Het onderzoek participatie van dhr. Groters naar de gemeente zal de volgende
vergadering worden uitgediept (zie ook actielijst).Ideeën uit OBA-vergadering(en)
zullen worden aangeboden aan de gemeente.
De voorzitter bedankt de vergadering voor haar komst.
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Rondvraag en sluiting
-
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De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.00 uur.

Volgende vergadering is op woensdag 5 juni 2013 om 20.00 uur in
wijkcentrum ’t Open Hof.

A C T I E L I J S T 10 A P R I L 2 013
Onderwerp

Opvolging

Datum afspraak

afgeh.d.d.

Klankbordgroep
wijkplatform/OBA
Inz. A9

dhr. B. Schmitz

wpf. 20-1-10

z.s.m.

Ondersteuning v.u.
WWZ-team t.b.v. mw.
V.d. Elst

Mw. L. Teerink

wpf. 16-11-11

Per omgaande

Participatie (onderzoek.
Dhr. Groters) naar gem.

Mw. M. Zerbst

wpf. 10 – 4 -13

Per omgaande

4

