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DOCK helpt Hellevoetse jongeren verder op weg

Jongeren leren kennen, een relatie opbou-
wen; dat is het belangrijkste uitgangspunt 
van de jongerenwerkers in Hellevoetsluis. 
Behalve Leon zijn dat Lotfi Belahoussine, 
Derreline Francisca en Richal Leitoe. Roy 
Schrover is de manager van DOCK. 

Kansrijk, veilig en gezond
Roy: “Met onze wijkgerichte aanpak 
willen we dat jongeren in hun eigen 
leefomgeving kansrijk, veilig en gezond 
opgroeien en naar vermogen meedoen in 
de samenleving. Iedere jongere (inclu-
sief ouder(s)/verzorger(s) is bij DOCK 
welkom in het jongerencentrum, bij ons 
inloopspreekuur in de Buurtkamers voor 
informatie en advies, bij onze activitei-
ten en voor individuele coaching. Het 
jongerenwerk heeft extra aandacht voor 

kwetsbare jongeren die al dan niet bewust 
keuzes maken die hen belemmeren in het 
gezond opgroeien. De jongerenwerkers 
zetten zich in voor jongeren met financi-
ele problemen, die vroegtijdig de school 
hebben verlaten, verkeerde keuzes maken 
in alcohol- en drugsgebruik of bijvoor-
beeld risicovol gedrag vertonen. Coaching 
vindt Leon belangrijk. “We gaan niet zeg-
gen, dit mag niet, dat kan niet, dat moet je 
zus of zo doen. Als je je zo opstelt ben je 
die jongeren meteen kwijt. We proberen 
op een heel normale manier en met een 
open mind contact te krijgen. Af en toe 
houden we ze wel een spiegel voor. Wat de 
gevolgen zijn van wat ze hebben gedaan 
of hebben gezegd. Dat het niet handig was 
en dat ze het beter op een andere manier 
hadden kunnen doen. Daar kunnen we ze 

mee helpen. We keuren het gedrag zeker 
niet goed, echter oordelen er niet direct 
over en gaan er juist over in gesprek. 
Vooral om de relatie met die jongere in 
stand te houden en niet om de indruk te 
wekken dat hij of zij niet welkom zou zijn. 
Natuurlijk praten we het niet goed, maar 
met zoveel woorden afkeuren helpt niet in 
de aanpak. Het is namelijk ook belangrijk 
om te weten wat er eventueel achter zit; 
waarom die jongere zo doet. Met onze 
inzet willen we hun waarden en normen 
veranderen, hun weerbaarheid vergroten 
en meer sociale vaardigheden bijbrengen.”

Laagdrempelig
Met de gemeente, politie, Halt en de boa’s 
(opsporingsambtenaren) heeft DOCK af-
spraken gemaakt over het zoveel mogelijk 
terugdringen van de overlast door jonge-
ren op straat. De jongerenwerkers lopen 
door de wijk en richten hun aandacht op 
plekken waar jongeren zich ophouden. 
Roy is een keer met Leon op stap geweest 
en heeft ervaren hoe jongerenwerkers in 
de praktijk te werk gaan. “Je ziet dan met 
welk gemak hij zich onder die jongeren 
begeeft; erg laagdrempelig. Niet iedereen 
is dat gegeven; dat moet je echt kunnen.” 
De jongerenwerker begroet de groep op 

een heel normale manier ‘Jongens, hoe 
gaat het met jullie?’ zou een eerste vraag 
kunnen zijn. “De meesten kennen we 
wel, dat gaat dus eigenlijk vanzelf’, vertelt 
Leon, die al zo’n tien jaar in Hellevoetsluis 
rondloopt. Onlangs kreeg hij een weder-
vraag: ‘En wie ben jij dan wel?’ Leon: ”Dat 
was natuurlijk een heel terechte vraag en 
dat heb ik hem ook gezegd. En ik heb 
uitgelegd wie ik ben, wat ik doe en wat 
ik eventueel voor hem zou kunnen bete-
kenen. Ze moeten weten dat ze altijd bij 
ons kunnen aankloppen als ze een vraag 
hebben of ergens mee zitten.”
Van belang is eveneens dat de andere par-
tijen het jongerenwerk weten te vinden, 
gemeente, politie, scholen. “We merken 
dat we als DOCK steeds beter en meer 
worden gevonden”, heeft Roy kunnen 
vaststellen. En dat is volgens hem niet 
zonder resultaat gebleven. “Hellevoetsluis 
heeft tijden gekend dat het er wat pittiger 
aan toe ging op straat.” Leon vindt het 
mooi dat die partijen allemaal aan het 
werk zijn voor hetzelfde Hellevoetsluis. 
“We willen dat er niemand tussen wal en 
schip terecht komt.”
Tegenwoordig laten de Hellevoetse 
jongerenwerkers zich ook in de hoogste 
groepen van de basisscholen zien. Met 

    Zonnetje
inHellevoetsluis

Voor het zonnetje van januari zijn we in 
de Klinker. Een buurtkamerruimte waar 
al (ruim) 40 jaar activiteiten georga-
niseerd worden. We verrassen Jopie 
(Joke) van der Leije-Borsten. Ze had een 
vaag vermoeden door de vraag ‘je bent 
er volgende week toch?’ Toch was ze 
aangenaam verrast door het zonnetje. 
Een schilderij gemaakt door een groep 
van Dogma, een plek waar mensen met 
een beperking kunst maken. Juist een 
doelgroep waar Jopie een deel van haar 
vrijwilligerswerk doet. Anders Actief is 
ooit bedacht voor mensen die beperkt 
zijn. Het is een gezellige groep, pratend 
aan de lange tafel. Aan het hoofd Jopie 
voor de administratie en financiën. Voor 
de activiteit zijn er drie vrijwilligers en 
een vertegenwoordiger van de Klinker 
aanwezig. Ze zetten de stoelen klaar, ver-
zorgen koffie en helpen daar waar nodig. 
Jopie is 38 jaar geleden begonnen met 
vrijwilligerswerk, per ongeluk. Haar 
zoon werd als DJ gevraagd voor de disco. 
Men wilde in verband met de leeftijd dat 
er een ouder bij zou zijn. Dus Jopie mee 
en zoals het wel vaker gaat en bij Jopie 
zeker, heeft ze meteen een handje gehol-
pen. Ze was onder andere actief bij de 
kinderclub, naailes en andere activiteiten 
van de Kooistee. Een keer hebben ze de 
Kooistee van suikerklontjes nagemaakt, 
wat veel bewondering opleverde en er 
nog lange tijd heeft gestaan. Nu helpt ze 
nog bij de bingo in ‘t Hart van Hellevoet 
waar regelmatig ruim 70 deelnemers 
zijn, actief bij de gezellige lunch in de 

Klinker en helpt ze bij koersbal aan de 
Bremstraat. Deze club gaat binnenkort 
meedoen aan een toernooi in Etten-Leur. 
Dit gebeurt niet zo vaak en ze zijn best 
een beetje zenuwachtig, er worden zelfs 
T-shirts voor gemaakt. Voor zichzelf is 
Jopie actief met gym, onderhoudt ze een 
volkstuin, de opbrengst verdwijnt in de 
vriezer en als de oogst groot is, worden 
familie, vrienden en kennissen voorzien 
van groenten. Ook gaat ze regelmatig 
met haar man op vakantie, binnen 
Nederland of naar het buitenland zoals 
Portugal. Er worden dan vele kilometers 
gewandeld. Voor een landschap met 
hoogteverschillen draait ze haar hand 
niet om; ze geniet juist des te meer! Een 
ras vrijwilliger, niet vreemd in een fami-
lie waar vrijwilligerswerk gewoon is en 
dat vinden wij dan weer bijzonder!

Jopie van der Leije-Borsten

Samen krijg je meer voor elkaar. Dat is ook de insteek van DOCK dat in Hellevoet-
sluis verantwoordelijk is voor het jongerenwerk. Dit betekent dat nauw wordt 
 samengewerkt met het onderwijs, de gemeente, PUSH, SBO, de woningcorporatie, de 
politie en natuurlijk de jongeren zelf, want daar gaat het tenslotte om. Het uitgangs-
punt is preventie en een proactieve opstelling. “We proberen er vroeg bij zijn”, geeft 
jongerencoach Leon van Soelen aan. “Met de bedoeling jongeren meer zelfredzaam 
te maken zodat ze zichzelf goed in de samenleving kunnen bewegen. We gaan in elk 
geval niet met vingers wijzen; daar help je jongeren zeker niet mee.”

als achtergrond dat ze niet vroeg genoeg 
kunnen beginnen met zichzelf voostellen 
en kennis te maken met de jongeren van 
de toekomst. “We brengen niet alleen, 
maar komen ook halen. In overleg met 
professionals binnen het onderwijs, de 
tieners zelf en ouders brengen we actuele 
vraagstukken in kaart. Deze informatie is 
essentieel om in co-creatie een vraagge-
richte aanpak in te zetten en/of ontwik-
kelen. Het is belangrijk dat ze ons weten te 
vinden. Ouders proberen we er ook zoveel 
mogelijk bij te betrekken. We ondersteu-
nen ze, geven handvatten en leren hoe ze 
hun kinderen het beste kunnen aanspre-
ken. Jongeren leven in drie werelden: 
thuis, op school en op straat. Soms is het 
best handig om ouders aan te geven wat 
zich in die andere wereld van hun kinde-
ren afspeelt.”

Mediawijsheid
Het bijbrengen van mediawijsheid bij 
jongeren is voor DOCK op dit moment 
een voornaam punt. “We geven uitleg 
over hoe apps werken en informeren over 
veilig gebruik van deze apps. Jongeren 
hebben op praktisch vlak veel kennis van 
de apps van tegenwoordig. Ik laat me dan 
ook graag voorlichten door de jongeren 
zelf en zo nu en dan leer ik daar ook van. 
Belangrijker is het gebruik van sociale 
media. Wanneer reageer je op een bericht 
en vooral hoe. En is het soms misschien 
verstandiger om helemaal niet te reageren 
en gewoon het gesprek aan te gaan. We 
willen vooral een veilige omgeving voor 
de jeugd creëren.”
Heeft al dat jongerenwerk nu ook wat 
opgeleverd? Leon is er zonder meer van 
overtuigd dat zijn inspanningen en die van 
zijn collega’s niet voor niets zijn geweest. 
Het komt meer dan eens voor dat een jon-
gere hem spontaan aanspreekt, vertelt wij 
hij nu doet en Leon ervoor bedankt dat hij 
nu wel de juiste keuzes maakt. “Daar doe 
je het voor. Graag zouden we alles willen 
voorkomen, maar dat lukt helaas niet. Zo 
reëel moet je ook wel zijn.”

Begin september vorig jaar is in Vlotbrug 
gestart met de uitvoering van de Buurt-
aanpak. Deze buurt krijgt momenteel 
een grote opknapbeurt waarbij nieuwe 
bestrating en nieuw groen het meest in 
het oog gaan springen. De buurt wordt 
bovendien als 30 km/uur zone ingericht 
ten behoeve van de verkeersveiligheid.
De aannemer is inmiddels behoorlijk 

gevorderd met de werkzaamheden. 
Momenteel wordt er gewerkt aan de 
herinrichting van de Schoolstraat, waar 
onder andere nieuwe openbare parkeer-
vakken worden aangelegd. Later volgen 
nog de Kouwenoordseweg, de Verlengde 
Oudejaarseweg en de Apollo. De werk-
zaamheden worden in dit eerste kwartaal 
van dit jaar afgerond.

Vlotbrug wordt steeds mooier

Afgelopen jaar is in buurthuis de 
Kooistee elke maand een workshop 
gehouden, van tuindecoratie tot sieraden 
maken. Het was iedere maand goed 
gevuld en enorm gezellig. Inmiddels zijn 
de workshops een vaste activiteit gewor-
den, zodat als de inschrijving opent, de 
workshop snel gevuld is. Iedereen was 
blij met zijn creatie die tijdens de diverse 
workshops gemaakt zijn. Wellicht leuk 
om te weten dat er rond de 250 mooie 
dingen gemaakt zijn. Het jaar 2018 
hebben we afgesloten met een voldaan 
gevoel; zijn veel mensen blij gemaakt, 
zijn er diverse ontmoetingen onder 
bewoners geweest en hebben deelnemers 
iets nieuws meegemaakt.
Ook voor dit jaar zijn er weer een aantal 
leuke workshops ingepland. Op Fijn je 
te Zien plaatsen we de agenda. Daarnaast 
is er iedere maand een flyer met het 
programma van buurtkamer de Kooistee. 
Nel en Els zien je graag een keer (of 
vaker) in de Kooistee.

Workshops
buurtkamer



Wilt u weten wat er in uw buurt
te doen is?
Heeft u vragen of opmerkingen over  
uw buurt?
Wilt u een leuke activiteit organiseren  
met buurtgenoten?
Wilt u samen met de buurt uw woon-
omgeving opknappen?
Heeft u ideeën en wilt u daarbij ondersteu-
ning van het wijkbeheer? 

Neem dan contact met ons op!
Dat kan via de Stichting PUSH, telefoon 
316 688, of met Richard Berends 
(gemeente), telefoon 14 0181.
U kunt ook per e-mail contact opnemen 
via wijkbeheer@hellevoetsluis.nl.
Meer informatie over wijkbeheer kunt u 
vinden op de website van de gemeente:
www.hellevoetsluis.nl 
onder de tab gemeenteloket.

Voor ‘simpele klachten en meldingen’ over 
het openbaar gebied in de wijk (loslig-
gende tegels, kapotte lantaarns,  kapot  

hekwerk, zwerfvuil en dergelijke) kan con-
tact worden opgenomen met de gemeente: 
14 0181. 
Ook kunt u uw melding doorgeven via 
een formulier op de gemeentewebsite
www.hellevoetsluis.nl via de link Meldpunt 
openbare ruimte.

Gemeente Hellevoetsluis: 14 0181
Woontrefpunt MaasDelta: 603 703
Politie: 0900 8844
Stichting PUSH: 316 688

Rob Berkhuizen
(en anderen)

Redactie Kijk op de Wijk,
p/a Sportlaan 1,
3223 EV Hellevoetsluis.
redactie.kijkopdewijk@stichting-push.nl

Contactpersoon redactie:
Team Wijkbeheer
gemeente Hellevoetsluis
telefoon 14 0181

Wijkbeheer biedt ondersteuning Klachten en meldingen Telefoonnummers Colofon

Fotografie

Sinds Julia Groothuis zo’n vier jaar 
geleden Bordspellenclub Orange Dwarf 
oprichtte, zijn er al heel wat leuke spellen 
gespeeld. Om de andere week komen 
ze op vrijdag om 19.00 uur bij elkaar 
in Buurtkamer Ons Midden en een keer 
per maand op zondag om 13.00 uur in 
de bibliotheek. De meegebrachte spellen 
komen op tafel en in overleg maken ze 
een keuze. Dat is best moeilijk, want 
er zijn veel meer leuke spellen dan de 
meesten denken. Wat dacht u bijvoor-
beeld van Reef waarbij iedere deelnemer 
met gekleurde stenen een koraalrif moet 
bouwen en punten moet verzamelen 
door het rif zo op te bouwen dat het 
overeen komt met de afbeelding op de 
opdrachtkaarten? Of het spel Het stenen 
tijdperk waarin je je als bewoner van een 
dorp in het stenen tijdperk staande moet 
houden door grondstoffen, wapens en 

eten te verzamelen? Of Robin Hood and 
the Merry Men, waarbij je gezamenlijk als 
leden van de clan van Robin Hood moet 
strijden tegen de sheriff van Nottingham 
door wegblokkades en boobytraps aan te 
leggen? U begrijpt het al, er wordt niet 
geklaverjast of rummikub gespeeld en 
de gemiddelde leeftijd ligt niet boven de 
65 jaar, maar veel lager. Iedereen is van 
harte welkom en er zijn al veel nieuwe 
vriendschappen ontstaan, want samen een 
spel spelen is een makkelijke manier om 
nieuwe mensen te leren kennen. U hoeft 
zich niet van tevoren aan te melden. Er is 
wel een groepsapp en een Facebookpagina 
waar de leden contact met elkaar houden. 
Bent u enthousiast geworden en wilt u 
ook een keer langskomen? App of bel 
Cristiaan voor de datum van de eerstvol-
gende bijeenkomst 06-13589245. Of kijk 
op Facebook Spelgroep Orange Dwarf. 

Spelen met Orange Dwarf

Opschoondag
Zaterdag 16 maart gaan buurtbewoners, 
vrijwilligers en medewerkers van Stich-
ting PUSH, Jongerenwerk DOCK en de 
gemeente met de jaarlijkse Opschoondag 
aan de slag voor hun eigen leefomgeving. 
Om mee te doen kunnen buren, jonge-
ren, kinderen, verenigingen en scholen, 
ideeën aandragen om bijvoorbeeld de 
buurt, straat, school, vereniging, plein of 
speelplek schoon of groener te maken. 
Aanmelden kan tot 1 maart. Stuur een 
e-mail naar hellevoetseopschoondag@
hellevoetsluis.nl.
Per initiatief stelt de gemeente een pak-
ket beschikbaar met daarin onder andere 
plantjes en een cheque van 200 euro 
voor materiaal en consumpties. 

De Turkse vrouwenvereniging heeft 
voor dit jaar een aantal activiteiten 
ontwikkeld om contact en uitwisseling 
tussen bewoners in te bevorderen. Met 
de wetenschap dat als je met elkaar 
actief bent, je ook met elkaar in contact 
bent, worden er komende periode di-
verse activiteiten georganiseerd. Vorige 
keer hebben we wat verteld over de 
kookworkshops, deze keer een andere 
activiteit uit het programma; sporten 
voor vrouwen. Met deze activiteit wil-
len we een aantal culturen met elkaar 
verbinden door sporten. De activiteit 
verloopt goed. Vijftien dames van 

verschillende culturen zijn inmiddels 
negen weken volop bezig. Elke week 
is het een uitdaging van verschil-
lende oefeningen door Kathleen van 
sportschool Kimé. Daarnaast worden 
voedingsadviezen gegeven voor een 
gezonde/bewuste leefstijl. Onder het 
sporten maken ze contacten en leren ze 
van elkaars culturen. Ben je nieuws-
gierig geworden, kom dan langs op 
dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. 
Heb je interesse in de bijeenkomsten? 
Informeer dan bij Ummuhan Ozogul-
Basin, U.ozogul-basin@live.nl. Aanmel-
den is niet nodig maar wel handig. 

Sport verbindt vrouwen

Donderdag 22 januari heeft er in het 
gebouw van PUSH een Workshop Wijk-
beheer plaatsgevonden. Aanwezig waren 
vrijwilligers van diverse activiteiten in 
de Kooistee, Apollo en van het maatjes-
project, buurtverbinders en Fijn je te 
Zien. Op het programma stond: wat is 
wijkbeheer, en wie zijn wij? Ook werd 
aangegeven dat er verschillende potjes 
zijn met diverse subsidieregelingen, waar 
iedereen in Hellevoetsluis gebruik van kan 
maken, mits dat alle informatie klopt als 
je een subsidie aanvraagt maar dat zal dui-
delijk zijn. Om gebruik te kunnen maken 
van een subsidieaanvraag let dan op de 
voorwaarden van de aanvraagde subsidie, 
maar even belangrijk is de datum wan-
neer het formulier ingeleverd moet zijn. 

Wijkbeheer Hellevoetsluis is een samen-
werkingsverband tussen de gemeente 
Hellevoetsluis, woningcorporatie Maas-
delta, de politie, PUSH (opbouwwerk) 
en DOCK (jongerenwerk). Het doel van 
wijkbeheer is om samen met de inwoners 
van Hellevoetsluis de leefbaarheid in de 
wijken en buurten te verbeteren.
Wijkbeheer bestaat uit drie aspecten:
•  samenwerken aan de leefbaarheid in 

wijken en buurten 

Werken aan leefbaarheid in wijk en buurt

• samenwerken met buurtbewoners
•  samenwerken van professionele orga-

nisaties

Het doel van wijkbeheer is het op peil 
houden en verbeteren van de leefbaarheid 
in wijken en buurten van Hellevoetsluis. 
Onder leefbaarheid verstaan we een pret-
tige woon- en leefomgeving. Daarbij zijn 
fysieke zaken belangrijk, zoals bijvoor-
beeld een schone buitenruimte, goede be-
strating, voldoende verlichting en passend 
straatmeubilair. Ook voorzieningen, zoals 
scholen, winkels, buurthuizen, buurtka-
mers en speelplekken zijn belangrijk voor 
de leefbaarheid in een buurt. Leefbaar-
heid kent uiteraard ook een sociale kant; 

betrokkenheid bij de buurt en de buren. 
Daarnaast is het van belang dat mensen 
zich veilig voelen in hun buurt. 

U kunt zelf ook een (extra) bijdrage leve-
ren aan een prettige leefomgeving. Wijk-
beheer Hellevoetsluis hecht veel waarde 
aan de betrokkenheid van bewoners. 
Bewoners kunnen leefbaarheidsinitiatie-
ven indienen en meedenken en beslissen 
over projecten in hun eigen woon- en 
leefomgeving. De huismeester van Maas-
delta gaf een uitleg over hun functie in 
de wijk. Daarnaast was er aandacht voor 
buurt bemiddeling en buurtpreventie. Een 
interessante bijeenkomst die zeker nog 
een keer herhaald kan worden.

vv Hellevoetsluis
Aan het eind van afgelopen jaar waren 
de verhaaltjes over verdwenen scholen 
of hun reis door de gemeente ten einde. 
Een nieuw thema dat wij willen belich-
ten, zijn verenigingen die reeds een 
hoge leeftijd hebben bereikt. 
We starten de serie met een hulde aan 
voetbalvereniging Hellevoetsluis die in 
mei 2019 het 100-jarig bestaan hoopt 
te vieren. Een lichte domper op deze 
vreugde is wellicht dat de zondagaf-
deling, waar het toch allemaal mee 
begonnen is, deze maand is opgeheven 
en dus de 100 jaar niet gaat halen. De 
hele vereniging is echter zo gezond als 
een vis.  
Tijdens de Eerste Wereldoorlog voet-
balden de ingekwartierde soldaten en 
de marine dichtbij het wachtschip dat 
in het kanaal lag. Na de vrede in 1918 
vertrokken ze weer en was het voetbal-
len eigenlijk over. In mei 1919 werd 
op initiatief van een aantal mensen een 
voetbalvereniging opgericht onder de 
naam Hellevoetse Voetbal Vereniging 
(HVV). In Nieuw-Hellevoet werd later 
ook een voetbalvereniging opgericht, 
maar die had door de concurrentie 
met HVV geen lang bestaansrecht. In 
1932 wordt tot een fusie besloten. De 
nieuwe naam werd HNC Hellevoetsluis. 
Het voetballen ging met wisselend 
succes, soms werd er gepromoveerd 
en dan weer gedegradeerd. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd er tot 1951 

gespeeld op het voetbalterrein achter 
de Rubberfabriek om het terrein aan de 
Brielsestraatweg een goede opknapbeurt 
te geven. In 1959 werd op verzoek van 
de leden een zaterdagafdeling opgericht. 
Dit inspireerde de zaterdag en de 
zondag tot positieve resultaten, maar 
het vervolg is variabel. In 1976 was de 
vereniging zo groot, dat het terrein aan 
de Brielsestraatweg eigenlijk te klein 
was geworden. Een locatie voor uitbrei-
ding werd gevonden aan de Boerseweg. 
Verhuizing was slechts mogelijk als 
een deel van de vereniging zich zou 
afsplitsten in een nieuwe vereniging. Na 
de verhuizing naar nieuwe velden in 
de Struyten/Kooistee is de club verder 
gegaan als vv Vlotbrug.

BuurtenindeWijk

Buurtkamer biedt ontmoetingplek

In Hellevoetsluis begeleiden de samen-
werkende organisaties SBO, DOCK en 
PUSH de buurtkamers. Inmiddels zijn er 
drie; Kooistee, Ons Midden en Apollo. 
Wat is een buurtkamer eigenlijk? Kort 
gezegd; een plek in de wijk waar alle be-
woners kunnen komen om elkaar te ont-
moeten om diverse zaken met elkaar te 
bespreken en te regelen of deel te nemen 
aan verschillende activiteiten. Het kan 
een centrale plek zijn waar mensen graag 
komen. Waar een en ander georganiseerd 

wordt voor diverse doelgroepen en een 
activiteiten waarbij iedereen samenkomt. 
De initiatieven komen uit de bewoners 
zelf. Datgene wat zij belangrijk vinden, 
zoals informatie over wijkgebonden 
zaken, belasting, gemeentelijke zaken. Of 
activiteiten als klaverjassen, volksdansen, 
straatspeeldag, zomeractiviteiten etc. 
Hoe zorgen we ervoor dat de buurtka-
mers een plek in de wijk hebben? We 
organiseren met de bewoners de activi-
teiten. We ondersteunen ze waar nodig. 

We zoeken de bewoners in de wijk op 
en vragen ze naar hun ervaringen en 
wensen voor de wijk. Daarnaast vragen 
we professionals die in de wijk werken, 
ons te ondersteunen. Een breed scala 
aan initiatieven die we gebruiken om de 
vraag uit de buurt boven te krijgen. Dan 
zijn we afhankelijk van de bewoners zelf, 
willen ze meewerken? Hebben ze ideeën 
en willen ze die omzetten in aanbod?

Kees de Gruyter
“Mijn ideaalbeeld van de buurtkamer is 
een ruimte waar wijkbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten en waar wijkgerich-
te, gezellige en/of leerzame activiteiten 
(kunnen) worden georganiseerd door 
professionals, wijkbewoners of een 
combinatie daarvan. Ideaal zou zijn als 
de Buurtkamer geheel wordt bestuurd en 
gerund door wijkbewoners.
Op dit moment is er in mijn ogen een 
zeer miniem beginnetje in Ons Midden, 
maar de aanhouder wint!”

Nel de Wolf 
“Ik vind het belangrijk dat er in de buurt 
wat is waar leuke dingen en leerzame 
dingen gebeuren en waar mensen elkaar 
ontmoeten. Dat je kunt komen met vra-
gen en dat je elkaar kan helpen, je leert 
van elkaar.”


