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Vaste inloopochtend of middag in de week 

GroenLinks hoorde van bewoners dat ze niet weten wanneer ze in het wijkcentrum terecht kunnen 

en dat ze zich ook niet welkom voelen en dat degenen die aanwezig zijn hen niet altijd de informatie 

kunnen geven over het wijkcentrum. Het is ook niet mogelijk om altijd iemand beschikbaar te 

hebben voor een welkome ontvangst in het wijkcentrum. 

Daarvoor is het idee ontstaan van een vaste inloopochtend of middag in de week. We willen  

bewoners die zelf een groot netwerk hebben in de wijk uitnodigen om dit samen met de gemeente 

te organiseren. De bewoners maken via hun contacten en door actief bewoners uit te nodigen 

bekend dat iedereen op die ochtend of middag welkom is in het wijkcentrum. Bewoners kunnen dan 

binnen lopen voor een praatje, informatie over wat er in het wijkcentrum te doen is, wegwijs 

gemaakt bij allerlei vragen en om zelf hun talenten aan te bieden.  

Maak bekend wat er in de wijkcentra te doen is 

‘Als we niet weten wat er in de wijkcentra te doen is, waar praten we dan eigenlijk over?’ 

We kwamen er gaande weg achter dat er nergens te vinden is wat er in de wijkcentra te doen is. En 

het is ons ook niet gelukt om dit te achterhalen bij Sportfondsen Welzijn Delft of via de website 

www.delftsekaart.nl. Er lijken ook twee werkelijkheden te bestaan. De gemeente zegt dat de 

‘bezettingsgraad’ van de wijkcentra hoog is. Bewoners zeggen dat er niets te doen is in de wijkcentra. 

Er is één manier om dat op te lossen en dat is door te zorgen dat alle activiteiten in de wijkcentra op 

één vindbare en toegankelijke manier te vinden zijn. Niet alleen voor bewoners maar ook voor 

hulpverleners die de opdracht van de gemeente hebben om hun cliënten door te verwijzen naar 

welzijnsactiviteiten. 

Makkelijk maken om een activiteit te organiseren in het wijkcentrum 

Van bewoners hoorden we dat zij het veel te ingewikkeld vinden om een activiteit in het wijkcentra 

te organiseren. Ze vinden het onrechtvaardig dat als je iets doet voor de wijk je dan moet betalen 

voor de huur in plaats van dat je er iets voor terug krijgt, zoals een ruimte waar je dit kan doen. Delft 

voor Elkaar krijgt veel vragen van bewoners die op zoek zijn naar een ruimte om hun activiteit te 

kunnen organiseren. Zij beschikken echter niet over de ruimtes in de wijkcentra en moeten hier ook 

huur voor betalen. Daarom ondersteunt Delft voor Elkaar bewoners bij het aanvragen van subsidies 

om de huur in het wijkcentrum te kunnen betalen of zijn zelf penvoerder. Deze bureaucratische 

molen moet veel eenvoudiger, omdat het alle partijen geld en tijd bespaart die we beter aan het 

organiseren van de activiteiten zelf kunnen besteden. We vragen in het initiatiefvoorstel om letterlijk 

en figuurlijk meer ruimte te geven aan bewonersactiviteiten in de wijkcentra. 

 

http://www.delftsekaart.nl/

