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Persbericht 19 december 2018                                                                                                                                                    

 

 

Buurt(werk)kamer De Klop blijft toch open!   
 

Twee weken geleden leek buurt(werk)kamer De Klop niet door te kunnen omdat de gemeente de 

aanvraag voor ondersteuning in 2019 had afgewezen. Vrijwilligers en deelnemers lieten het er niet 

bij zitten en op 30 november trokken bijna 150 bewoners naar het Stadskantoor. Daar werd aan 

wethouder Maarten van Ooijen een petitie aangeboden met ruim 1.100 handtekeningen, 

verzameld in nauwelijks een week tijd. Dat heeft effect gehad. De wethouder heeft begin deze 

week laten weten dat de gemeente alsnog een bijdrage levert zodat De Klop toch open blijft. 

  

Veel bewoners in Overvecht hebben zich de afgelopen dagen ernstig zorgen gemaakt. ‘Door de 

buurtwerkkamer heb ik weer een menswaardig bestaan', legde een bewoner aan de wethouder uit. 

Van Ooijen, na ontvangst van de petitie: ‘Ik ga mijn uiterste best doen om een oplossing te vinden. 

Geen woorden, maar daden, dat beloof ik u.’  

 

Nu zijn de bewoners opgelucht! In drie jaar tijd is buurt(werk)kamer De Klop uitgegroeid tot een 

belangrijke en voor veel bewoners onmisbare plek. Als buurtwerkkamer De Klop had moeten sluiten 

in januari 2019 dan zou dat een groot verlies betekenen voor vele kwetsbare bewoners in deze wijk. 

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 - inmiddels op vier locaties (Leidsche Rijn, Ondiep, Zuilen en Overvecht) en met 

een bereik van samen meer dan 1.000 unieke deelnemers per jaar. 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).  

 

De actieve vrijwilligers en deelnemers bij De Klop hebben recent een eigen bewonersvereniging 

opgericht. Zij vertellen u graag meer over wat er is gebeurd en hoe ze verder willen in 2019.  

Neem dan contact op met: Els van der Zwet, 06-19820521, Shirley Vrij, 06-44646168 of Marija 

Scheeve, 06-46060264.  

 

Van het aanbieden van de petitie is een video opname gemaakt door 'U in de Wijk' - terug te zien via 

onze website, inclusief een ingekorte samenvatting: http://buurtwerkkamer.nl/in-het-nieuws/ 

Voor meer informatie over de buurtwerkkamers, kijk op www.buurtwerkkamer.nl, stuur een mail 

naar info@buurtwerkkamer.nl of bel op 06-14376116.  

http://buurtwerkkamer.nl/in-het-nieuws/

