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€ 6 miljoen bezuinigen op welzijn is 
een politieke keuze. Een met verstrek-
kende gevolgen voor de kracht van de 
stad. De bezuinigingsvoorstellen van 
het College van B&W raken de dienst-
verlening van onze organisatie hard. 
Maar bezuinigingen op de handen en 
voeten in de wijk, die volop inzetten 
op preventie en lichte hulpverlening, 
helpt kwetsbare mensen niet om zich 
sterker te maken en mee te doen. Kie-
zen voor preventie daarentegen, is in-
vesteren in de burgers van wie straks 
veel zelforganisatie en oplossingsver-
mogen wordt gevraagd. De opbouw-
werker moet herkenbaar en zichtbaar 
in de wijk blijven. Ik maak me dan ook 
zorgen over de 25% bezuiniging op 
beroepskrachten binnen het opbouw-
werk. Zeker als je ziet dat de nieuwe 
taken die de gemeente krijgt - zoals de 
afbouw van de AWBZ en meer aan-
dacht voor jongeren – extra handen 
juist noodzakelijk maken.

Volgens de voorstellen van het college 
gaan we voor een groot deel gebruik 
maken van voorzieningen en accom-
modaties van anderen. Dat is niet per 
definitie slecht. Senioren bijvoorbeeld, 
zijn nu soms best een tijd onderweg om 
bij een van onze wijkcentra te komen. 
Kleinschalige voorzieningen dicht-
bij zijn voor hen waarschijnlijk beter.  
Jongeren- en kinderwerk doen al veel 
op scholen. Maar voor de Wep-groe-
pen, voor wie het moeilijk meedoen is 
door hun psychiatrische achtergrond, 
zijn de wijkcentra een veilige plek. 
Wijkcentra bieden echter meer dan 
een veilige plek. Wijkcentra vormen 
een kleine samenleving. Waar jong 
en oud elkaar ontmoeten, contacten 
leggen, andere culturen ervaren. Dat 
alles verdwijnt als de voorstellen door-
gaan. Groepen bewoners verspreiden 
zich over accommodaties in de wijk en 
verliezen het contact met elkaar. Dat 
haalt de kracht uit de mensen.
Ik ben van mening dat je niet zomaar 
voorzieningen kunt afbreken, maar 
eerst moet zoeken naar goede alter-
natieven, voordat wijkcentra kunnen 
sluiten. Dat geldt ook voor de over-
gang naar peuteropvang: die mag 
geen drempel opwerpen voor kwets-
bare kinderen. 

Gedwongen ontslagen willen we in 
elk geval zoveel mogelijk voorkomen. 
Voor de toekomst van de stad. 
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Elke maandag- en woensdagavond biedt Resto 

Van harte in Het Klokhuis voor een klein bedrag 

wijkbewoners de kans om samen te eten en elkaar 

te ontmoeten. Wie dat wil kan er ook zijn talenten 

ontplooien, in de keuken bijvoorbeeld. 

Samen lekker bezig zijn en ontspannen in De Neng voorkomt vereenzaming van ouderen. De sjoelclub komt wekelijks op maandag bijeen. 

Ook kinderen en jongeren hebben een eigen plek 

in de wijkcentra, bijvoorbeeld voor een woensdag-

middagactiviteit in De Roef. 

Vrouwen die al meer wegwijs zijn in onze samenle-
ving helpen vrouwen die nog minder ver zijn in het 
project Samen voortburgeren, hier in De Groene 
Stee. Alle deelnemende vrouwen samen vormen 
een vrouwennetwerk in de wijk.


