
Gemeenteraad Gooise Meren 
Motie 
 

Naam en fractie: Roel Kamphuis, ChristenUnie; 

Onderwerp: Pilot inloophuis:  

 ‘Eenzaamheid’ bestrijden en het creëren van Sociale samenhang in een buurt. 

Agendapunt (nr. en naam): 2f Bespreken coalitieakkoord  

Status: Ingediend 

Versie: 1.1 

 

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in; 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, 

 

Verzoekt het college   

 

 Te onderzoeken de mogelijkheid om  een Pilot te starten in de Westereng en wel de 

Zeevaardersbuurt (Willem Barentszstraat en omgeving) voor het ‘bestrijden’ van 

Eenzaamheid en het creëren van Sociale samenhang in de buurt. 

 Deze pilot bestaat uit het inrichten van een ‘inloophuis’ / ‘huiskamer’ in de betreffende buurt 

waarbij er duidelijk een regisseur wordt aangesteld om alle te betrekken instanties actief en 

positief ingesteld deel te laten nemen. Deze regisseur kan, na het verwachtte succes, dit 

concept gaan uitrollen naar andere buurten. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting 

Overwegende dat: 

1. De sociale samenhang in een buurt veelal te laag is om eenzaamheid bij inwoners te verminderen. 

2. Eenzaamheid komt voor in alle leeftijden, kinderen, jongeren, jong volwassen, volwassenen, senioren, ouderen. 

3. De zelfredzaamheid om actief deel te nemen aan de samenleving heeft voor een belangrijk aantal inwoners in de 

buurt blijkbaar een zetje nodig. 

4. Uit ervaringen bij Wijk Ontmoetingscentra blijkt dat er bij deelnemers aan, bijvoorbeeld een koffieochtend, een 

Sociale samenhang in de groep gaat ontstaan. 

5. Het theoretische bedieningsgebied van een Wijk Ontmoetingscentrum is voor veel inwoners te groot, te ver weg en 

daarmee de drempel te hoog om eens naartoe te gaan. Met name voor vereenzaamde mensen. 

6. Wijkcoaches en Buurtsportcoaches zijn op zoek waar in een buurt te beginnen.  

Hoe leg je contact met de inwoners die je ‘nodig’ hebben? Tijdens de pilot kunnen ze op vaste tijden aanwezig zijn, 

zodat er contact met inwoners gelegd kan worden. Er kunnen bijvoorbeeld tips worden gegeven door bij het 

inloophuis / huiskamer betrokken vrijwilligers om bij ‘eenzame’ mensen langs te gaan. 

7. De wijkagent kan op vaste tijden aanwezig zijn, zodat er vragen gesteld kunnen worden aan de wijkagent en door de 

wijkagent. Wellicht dat inwoners op deze manier ook sneller delen wat ze signaleren in de buurt.  

8. Medewerkers van Versa Welzijn kunnen betrokken zijn om vrijwilligers bij diverse activiteiten te coachen. 

9. Er zijn al vrijwilligers, uiteraard uit de buurt, beschikbaar om in dit initiatief als Pilot mee te gaan draaien. 

10. Informatie over bijvoorbeeld ondersteuning van Mantelzorgers beschikbaar.  

11. Het initiatief, met initiatiefnemer Jan Willem Houba is bekend bij het project: ‘Thuis in Westereng’ (Broedplaats) en bij 

een betrokken medewerker van Versa Welzijn. 

12. Als reactie op een blog van de directeur zijn er door ChristenUnie vragen gesteld aan de directeur van Versa Welzijn in 

relatie tot een standpunt t.o.v. het idee van buurt gebaseerde inloophuizen. Door de bij de broedplaats betrokken 

medewerker van Versa Welzijn is contact gelegd met een instelling in Haarlem die al wat meer ervaring heeft met dit 

nieuwe idee voor ontmoetingsplekken in de wijk. De eerste reactie in het ontvangen antwoord van Versa Welzijn is 

positief: 

“De buurtbewoners krijgen daar van de woningbouw verschillende huizen tot hun beschikking die ze voor een laag 

tarief mogen huren en gebruiken. Het is nog vrij nieuw. Maar buurt en gemeente zijn daar heel enthousiast.”  

13. Om een beeld van de voorgenomen schaalgrootte van de Pilotbuurt te krijgen is er op een kaartje in de bijlage een 

voorbeeld gegeven van de wijk Westereng ingedeeld in 6 buurten. 

Pilotbuurt als uitgangspunt: omringd door Prinses Margrietplantsoen, Laarderweg, Randweg en Anthonie 

Fokkerstraat. 

 

 


