Persbericht 26 november 2018

Buurtwerkkamer De Klop in de Utrechtse wijk
Overvecht bedreigd met sluiting
Buurtwerkkamers in Utrecht werken uitstekend en toch moet er - volgens de gemeente - één gaan sluiten!
Recent zijn wij als buurtwerkkamers in Utrecht geïnformeerd door de gemeente dat zij voornemens is in
2019 wel de steun voor drie van onze locaties voort te zetten maar dat er geen geld (meer) is voor de vierde
locatie, namelijk die in Overvecht, voor buurtwerkkamer De Klop. Op vrijdag 30 november om 12:30 uur
bieden bewoners, vrijwilligers en deelnemers bij de buurtwerkkamers, een petitie aan op het stadskantoor
- Stadsplateau 1 in Utrecht - waarin zij aan verantwoordelijk wethouder Maarten Van Ooijen vragen om
alsnog € 40.000,- te organiseren. Dat is minimaal nodig. Dan kunnen we door!
Als buurtwerkkamer De Klop moet sluiten in januari 2019 gaat dat een groot verlies betekenen voor vele
kwetsbare bewoners in deze stad. De groep mensen in Utrecht die moeilijk kan rondkomen of zich geïsoleerd
voelt neemt toe, vooral ook in Overvecht. In de afgelopen paar jaar hebben de buurtwerkkamers in Utrecht
laten zien dat zij wél goed in staat zijn die groep van kwetsbare bewoners te bereiken en hen zelf in staat te
stellen elkaar te steunen, actief te worden in de eigen buurt en weer trots te zijn op wat ze kunnen.
Met steun van o.a. de gemeente zijn we vanaf 2016 actief in Utrecht met dit succesvolle concept van de
buurtwerkkamers. Succesvol omdat het om kleinschalige laagdrempelige buurtruimtes gaat, volledig in beheer
bij de bewoners zelf, waar de activiteiten en diensten worden gedraaid door een grote groep vrijwilligers c.q.
actieve bewoners met een bescheiden ondersteuning door een parttime betaalde coördinator en enkele
medewerkers in een perspectiefbaan (met een beperkte loonwaarde).
Ook succesvol omdat het woningcorporaties en zorgverzekeraars ontlast en geld bespaart: huurders en
zorgvragers helpen elkaar en dat scheelt enorm. Gelukkig is er daarom steun - ook financieel - voor de
buurtwerkkamers vanuit woningcorporaties als ook van diverse particuliere fondsen. Echter, zonder een
bijdrage van de gemeente is er geen duurzaam perspectief.
Op vier locaties bereiken deze buurtwerkkamers in Utrecht honderden bewoners, samen al meer dan 1.000
unieke deelnemers per jaar: met Hart voor Leidsche Rijn (gestart per april 2017), met TOP in Ondiep (ook
gestart april 2017), met De Verbinding in Zuilen (vanaf mei 2018) en met De Klop in Overvecht (vanaf april
2016). Ambtenaren en wethouders hebben laten weten enthousiast te zijn over wat wij als buurtwerkkamers
doen. Maar zo werd en wordt ook steeds benadrukt: er is schaars geld in de stad voor welzijn, informele zorg,
activering en het steunen van kwetsbare Utrechters. Dat budget neemt niet toe, hoewel - en ook dat wordt
niet ontkend - het aantal kwetsbare bewoners dat is geholpen met enige steun wel toeneemt. Dat merken we
dagelijks in onze buurtwerkkamers: er is een groeiende behoefte aan een voorziening als deze, vooral in de
kwetsbare buurten in Utrecht. Daarom vinden wij dat alle vier de locaties van de buurtwerkkamers in 2019
door moeten kunnen met het werk dat ze doen. We willen daarom verantwoordelijk wethouder Maarten van
Ooijen vragen zijn voorgenomen besluit te heroverwegen en na te gaan of het budget voor 'sociale prestaties
en dagondersteuning (afgekort SPDO)' niet iets kan worden 'opgerekt' of dat er binnen de gemeente elders
financiering wordt gezocht opdat ook onze locatie in Overvecht open kan blijven. Zonder steun van de
gemeente kan dat niet.
Voor meer informatie over de buurtwerkkamers, kijk op www.buurtwerkkamer.nl, stuur een mail naar
info@buurtwerkkamer.nl of bel op 06-14376116.
De petitie wordt door bewoners aangeboden aan wethouder Maarten van Ooijen op vrijdag 30 november a.s.
om 12:30 uur op het stadskantoor in Utrecht. Voor meer informatie over de petitie kunt u bellen met één van
de woordvoerders van deze deelnemers en vrijwilligers bij buurtwerkkamer De Klop in Overvecht, Utrecht:
Els van der Zwet, 06-19820521; Shirley Vrij, 06-44646168; Jaap Molema, 06-53789038; Corry Hengeveld,
030-2619517; H. Straatsburg, 030-2627703; Marija Scheeve, 06-46060264 en Georgina Baart, 06-39879904.
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