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1. Voorwoord
Bij deze wordt het adviesrapport gepresenteerd van betrokken bewoners van Liendert en
Rustenburg, vertegenwoordigd in de stichting Facilitair beheer de Groene Stee (voortaan te noemen de
stichting) over het sociaal beheer van het buurthuis de Groene Stee. De Stichting stelt zich ten doel om
met de inzet van een beheerder het welzijn te bevorderen in de wijken Liendert en Rustenburg
waaronder in ieder geval wordt begrepen het bevorderen van saamhorigheid en het vergroten van
de leefbaarheid en de samenredzaamheid in de wijk, voorts al hetgeen dat met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords. Op 7 maart 2018 heeft de groep betrokken bewoners een wijkbijeenkomst georganiseerd
voor bewoners en (aspirant) raadsleden over het thema ‘sociale binding’. In paragraaf 5 t/m 11 gingen
bewoners in gesprek met de raadsleden over thema’s die in de wijk spelen. In paragraaf 12 zijn de
bevindingen van de stichting opgenomen over de financiële onderhandelingen met de gemeente met
betrekking tot een eventuele maatschappelijke overname van het buurthuis. In paragraaf 13 zijn
conclusies getrokken van de wijkbijeenkomst en in paragraaf 14 staat een advies. Het rapport wordt
afgesloten met een erratum. Dit, omdat vlak voor de start van de bijeenkomst antwoord kwam op de
raadsvragen die zijn gesteld door PvdA en SP over de Groene Stee (zie ook paragraaf 12). Doel van de
bijeenkomst was om zowel wijkbewoners als de gemeenteraad te betrekken bij de functie sociaal
beheer van de Groene Stee. Dit is zwaarwegend omdat er in de wijk een duur-zame oplossing moet
komen voor beheer van de Groene Stee. De wijk met de laagste sociale cohesie van de stad wacht
hier al lang op. Dat het thema leeft bij de wijkbewoners blijkt uit de opkomst. Ruim 100 bewoners en
professionals uit de wijken Liendert en Rustenburg hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en
gingen in gesprek met de (aspirant) raadsleden. In dit rapport zijn de volgende onderwerpen aan de
orde gesteld:
-

Ouder worden in Liendert en Rustenburg;
Jong zijn in Liendert en Rustenburg;
Eenzaamheid en de Groene Stee
Het gevoel van (on)veiligheid;
Omgaan met armoede in de wijk(en);
Integratie gaat ons allemaal aan.

De volgende politieke partijen uit Amersfoort waren aanwezig: CDA (Micheline Paffen),
Amersfoort2014 (Sieta Koet-Minis), Groen Links (Youssef el-Massaoudi), PvdA (Bert Veenstra), SP
(Rob Molenkamp), CU (Simone Kennedy), D’66 ( Jacques Happe) en Lijst 10 (Gerard Chel).
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2. Vooraf
Even voorstellen! Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:
-

Margreet van Hensbergen, voorzitter en bewoner van de wijk Liendert;
Joop Cillessen, secretaris en bewoner van de wijk Liendert;
Baudouin Knaapen, penningmeester en bewoner van de wijk Liendert;
Derya Özkanli, bestuurslid;

Margreet van Hensbergen is moderator van deze bijeenkomst en trapt af met een korte uitleg over
de geschiedenis inzake het behoud en het beheer van de Groene Stee. De gesprekken met de
gemeente over een eventuele maatschappelijke overname zijn vastgelopen. Er werd geen
overeenstemming bereikt over de exploitatiekosten van de afgelopen jaren. Het behoud van de
Groene Stee is geen issue. Het college heeft eerder hierover een positief besluit genomen. Het
voortbestaan van de Groene Stee is gegarandeerd.
Vandaag gaat het vooral over de functie van de Groene Stee in relatie tot het beheer zoals in de
doelstelling van de stichting verwoord. De Groene Stee is een belangrijk instrument voor sociale
binding in de wijk. Financiële middelen om een betaalde beheerder aan te stellen zijn essentieel om
de sociale binding te borgen. Er moet iemand zijn die de vrijwilligers aanstuurt die uiteindelijk het
beheer doen, bruggen slaat tussen bewoners uit deze multiculturele wijk, zorgt voor verbinding
tussen bewoners en professionals, het fysieke beheer en de verhuur doet, zorgt voor de veiligheid,
de financiën, een welkom neerzet, zorgt voor de continuïteit en de bezetting, zorgt dat alles verloopt
zoals afgesproken en de activiteiten die worden georganiseerd in goede banen leidt etc. Kortom:
zonder een goed beheer heeft het buurthuis geen bestaansrecht. Momenteel is er geen beheerder in
de Groene Stee. Dat leidt tot onvrede, wanorde, onduidelijkheid en chaos. Dat de Groene Stee een
belangrijk instrument is voor sociale binding wordt geïllustreerd aan de hand van de thema’s die in
de wijk spelen en in het wijkplan tot uiting komen. Bewoners uit de wijken Liendert en Rustenburg
hebben deze thema’s toegelicht. De aanwezige (aspirant) raadsleden kunnen reageren. Zij zijn aan een
bepaalde thema gekoppeld en kunnen hun visie hierover geven.
3. Geschiedenis en huidige stand van zaken
Vanaf 2013 ligt de vraag bij de gemeente om betaald beheer voor de Groene Stee. Continuïteit in
beheer voor de Groene Stee in de wijk Liendert, de wijk met weinig draagkracht, is essentieel. In
2014 is in samenwerking met partners in de Groene Stee en de gemeente (Jacco van Roon) in een
gebruikersoverleg een beheerplan vastgesteld. Hierin wordt ook gewag gemaakt van betaald beheer.
In 2016 werd duidelijk dat de gemeente voor de Groene Stee, net als de overige nog 4 over gebleven
buurthuizen in Amersfoort, het uitgangspunt hanteert: maatschappelijke overname. Op dit moment
is de Groene Stee het enige buurthuis dat door de gemeente wordt beheerd. Vanwege de geringe
draagkracht en de veelal inerte houding van de bewoners wilde de stichting aanvankelijk alleen
beheer tot haar verantwoordelijkheid nemen. Tijdens de gesprekken met de gemeente werd
maatschappelijke overname een optie. Belangrijke voorwaarden waren dan wel: 1. goedkeurende
jaarrekeningen (staat van baten en lasten) van de afgelopen jaren met betrekking tot het beheer van de
Groene Stee. 2. Overeenstemming over de functie beheer van de Groene Stee, aansluitend bij de
doelstelling van de stichting. Omdat de gemeente geen jaarrekeningen kon overleggen, SRO had dit
de afgelopen jaren niet geleverd, en de functie van het beheer van het gebouw anders
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interpreteerde dan de stichting, is de stichting niet overgegaan tot maatschappelijke overname. Om
de boel op orde te brengen, verhuurbeleid aan te scherpen en inzicht te verkrijgen in de totale
kosten van de Groene Stee, stelde de stichting in een tegenvoorstel, een pilot, voor: in een periode
van 3 jaar een inverdieneffect bereiken en helderheid verschaffen over de exploitatie. Het voorstel
kon niet op draagvlak van de gemeente rekenen. De stichting heeft toen de onderhandelingen
beëindigd. De gemeente is nu aan zet. Het tegenvoorstel zou, zo bleek later in de beantwoording van
de raadsvragen, naast de jaarlijkse subsidie van 70.000 euro een extra subsidie van 180.000 euro
betekenen (zie beantwoording raadsvragen PvdA en SP, zie ook erratum).
4. Maatschappelijke waarde de Groene Stee
De kernvraag aan de (aspirant) raadsleden bij de beantwoording van de thema’s was of zij de
maatschappelijke waarde van de Groene Stee inzien en op welke wijze zij vinden dat het beheer van
de Groene Stee vorm moet krijgen. De gemeente heeft geen visie als het gaat om de sociale binding
in de wijk in relatie tot beheer van een buurthuis. Het welzijnswerk, anders gezegd De Sociale Basis
Infrastructuur, is uitbesteed aan indebuurt033, het beheer van het gebouw de Groene Stee is de
verantwoordelijkheid van de gemeente gebleven. Onduidelijk is wat het sociale beleid van de
gemeente is op de fysieke kant van welzijn. Voor de niet sociale kant is het duidelijk. Alle 5
overgebleven buurthuizen worden gelijk behandeld. Als er geen maatwerk is wordt er geen rekening
gehouden met de problemen die spelen in een wijk, die onderling sterk verschillen. De multiculturele
wijk Liendert is zeer divers van samenstelling. Er is veel armoede, eenzaamheid,
gezondheidproblemen et cetera. Dat is beslist anders dan bv. In Hoogland.

De stichting en de bewoners zien het gebouw de Groene Stee als een plek/instrument om, in
samenwerking met indebuurt033, sociale binding in de wijk te stimuleren en te vergroten,
activiteiten zichtbaar te maken, netwerken te vergroten, ontmoeting te realiseren en bewoners te
stimuleren mee te doen aan de samenleving. Dit uiteraard naast de reguliere beheertaken als
veiligheid etc. De (aspirant) raadsleden zagen allen de maatschappelijke meerwaarde in van de Groene
Stee en zijn een voorstander van maatwerk: iedere wijk heeft zijn eigen vragen. De gedachten van de
gemeente om alle uitdagingen en verantwoordelijkheden die komen kijken bij een maatschappelijke
overname bij vrijwilligers neer te leggen, werd door hen niet als realistisch gezien. Betaald beheer is
een must, maar niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente moet
4

voorwaardenscheppend zijn en zorgen voor voldoende financiële middelen, met een duidelijke
taakverdeling tussen de gemeente en de partner met betrekking tot maatschappelijke overname.
5. Jong zijn in Liendert en Rustenburg
Inbreng wijkbewoner: In de wijken Liendert en Rustenburg ontbreekt een veilige plek voor jongeren
18+ om bij elkaar te komen. Consequentie daarvan is dat veel jongeren op straat rondhangen. Het
risico op vandalisme, deels veroorzaakt vanuit verveling, en criminaliteit neemt daardoor toe. De
jongeren willen zelf niet voor overlast zorgen, maar ze kunnen nergens terecht. Zij willen graag dat
de Groene Stee een plek biedt waar jongeren 18+ elkaar kunnen ontmoeten. The Game is daar niet
geschikt voor, daar komen jongere jongeren. Daarnaast vinden zij het van belang dat er een
jongerenbeheerder, woonachtig in Liendert, komt. Dat is best lastig. Veel jongeren 18+ in de wijk
Liendert komen niet voor een VOG en in aanmerking en daarom ook niet voor de functie van
jongerenbeheerder. Een beheerder in de Groene Stee kan hier een verbindende rol vervullen.

Het raadslid van het CDA bevestigt dat er in Liendert weinig voorzieningen aanwezig zijn voor
jongeren. Zij ziet de Groene Stee als het hart van de wijk en is van mening dat het zo moet blijven.
Een beheerder moet er komen en de gemeente dient daarin zijn verantwoordelijkheid te nemen.
Het raadslid van Amersfoort 2014 vindt ook dat in de Groene Stee betaald beheer nodig is. De
Groene Stee is bij uitstek een culturele plek waar mensen elkaar ontmoeten: jong en oud! Daarnaast
moet de wijkwethouder weer minimaal 1 keer per week in de wijk aanwezig zijn. De kloof tussen
wijkbewoners en de gemeente zal daardoor kleiner worden. Er kan dan adequater ingespeeld
worden op de actualiteiten zoals het probleem dat jongeren van 18+ ervaren in Liendert.
6. Ouder worden in Liendert en Rustenburg
Inbreng wijkbewoner: Sinds 2000 is er een groep ouderen die wekelijks in het programma: bewegen
voor ouderen met elkaar sporten in de Groene Stee. SRO verzorgt dit en organiseert workshops die
betrekking hebben op gezondheid en sport. Al 15 jaar doen mensen vol enthousiasme aan deze (sport)
activiteiten mee. Er sluiten regelmatig nieuwe deelnemers aan. De sociale cohesie in de groep is
groot. Er is ruimte voor gezelligheid en ontmoeting en er ontstaan nieuwe initiatieven. Elkaar kennen
is een belangrijke functie die de Groene Stee vervult. Bewegen is uiterst belangrijk voor senioren,
zowel voor de gezondheid als voor ontmoeting.
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Het raadslid van Groen Links geeft aan dat de wijken Liendert en Rustenburg en wijkcentrum de
Groene Stee bij elkaar horen. Vitaal oud worden is van groot belang en dat moet gefaciliteerd
worden. Dat geldt overigens ook voor jongeren. Groen Links vindt het van belang dat ouderen zich
veilig voelen in de wijk. Een ontmoetingscentrum zorgt ervoor dat wijkbewoners elkaar leren kennen.
Groen Links maakt zich sterk voor voldoende middelen voor betaald beheer van de Groene Stee.
Het raadslid van de PvdA hecht veel waarde aan het wijkwerk. Ouderen en het bestrijden van
eenzaamheid onder deze groep verdient de volle aandacht. Oudere wijkbewoners kunnen daarin het
voortouw nemen. Daarbij is het gebouw de Groene Stee van groot belang. Een betaald beheerder
kan dan, samen met de wijkbewoners, verbindingen leggen en mogelijkheden creëren om mensen te
betrekken bij hun wijk. Dat is met name voor Liendert belangrijk. Oog hebben voor kwetsbare oudere
wijkbewoners hoort daar vanzelfsprekend bij.
7. Omgaan met armoede in de wijk
Inbreng VoedselFocus Amersfoort. In de wijk Liendert zijn ongeveer 60 huishoudens die gebruik
maken van VoedselFocus. Dat is een fors aantal. De Immanuelkerk heeft 130 mensen in beeld. Een
groot deel van deze gezinnen beschikt niet over een sociaal netwerk. Voorzieningen zijn vaak niet
bekend bij mensen die in armoede leven. VoedselFocus heeft subsidie gekregen van indebuurt033
om verborgen armoede in Liendert op te sporen. Vier uur per week is VoedselFocus te vinden in de
wijk. Er is al een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de Somalische gemeenschap. Het
bleek dat deze groep een informatieachterstand heeft en onvoldoende op de hoogte is van de
mogelijkheden zoals het sport– cultuurfonds dat zich inzet voor mensen die in armoede leven.
Armoede aanpakken zal op wijkniveau moeten plaatsvinden. Ontmoeting speelt daarin een
belangrijke rol. De Groene Stee vervult in het bestrijden van armoede in de wijk een cruciale rol.
Mensen in armoede, vrijwilligers en professionals kunnen elkaar daar ontmoeten, het taboe
doorbreken, van elkaar leren en tegelijkertijd duurzame oplossingen bedenken.
Het raadslid van de Christen Unie vertelt dat in het kader van de armoedebestrijding een transitie
heeft plaatsgevonden waardoor er meer op het bordje van de gemeenten is gekomen. Daar waar het
eerst landelijk werd opgepakt is het nu vanuit de Wmo de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Ook heeft er een transitie plaatsgevonden in het accommodatiebeleid waardoor gemeenten hebben
besloten accommodaties af te stoten. Dat heeft gevolgen gehad voor het voortbestaan van
buurthuizen. De Christen Unie vindt het van belang dat de gemeente goed nadenkt over een
(toekomst)visie aan de hand van 3 elementen: 1) Is een buurthuis nodig in deze wijk en wat is het
belang daarvan?; 2) welke functie heeft een buurthuis in het kader van elkaar ontmoeten? en 3) op
welke wijze kan ontmoeting bijdragen aan het terugdringen van armoede. Christen Unie vindt het
van belang dat de gemeente duidelijke kaders voor de continuïteit van buurthuizen stelt. Bewoners
zouden hierbij betrokken moeten worden. Voor de Christen Unie is het van belang dat een buurthuis
goed gerund wordt. Een buurthuis heeft een belangrijke signaleringsfunctie met betrekking tot
armoedebestrijding.
Het raadslid van D’66 geeft aan dat mensen moeten kunnen vertrouwen op hun eigen sociale
netwerk. Maar helaas is dat niet voor iedereen mogelijk. Daarom zijn er extra voorzieningen nodig.
Mensen die in armoede en eenzaamheid leven hebben hulp nodig bij ontmoetingsactiviteiten. Daar
is een gebouw voor nodig. De Groene Stee kan deze functie vervullen. Het is van belang dat er in
iedere wijk in Amersfoort een buurthuis komt. De gemeente zal dat mogelijk moeten maken. Goed
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beheer is belangrijk. Een goed functionerende Groene Stee is van groot belang voor de bijzondere
wijk Liendert. Maar niet alleen voor Liendert, ook voor Rustenburg is de Groene Stee van belang.

Het raadslid van de SP is groot voorstander van goed beheer in de Groene Stee. Er moeten financiële
middelen komen, maar de gemeente houdt de hand op de knip. Ontmoeting is nodig om barrières te
doorbreken en oplossingen te bedenken voor het armoedevraagstuk. De Groene Stee is van belang,
zowel voor activiteiten als voor vrijwilligerswerk. De inzet van een (sociale) beheerder, kan armoede
het hoofd bieden. De gemeente moet hier voorwaarden voor creëren.
8. Het gevoel van (on)veiligheid
Inbreng wijkbewoner. Mensen leven momenteel meer naast elkaar in plaats van met elkaar. Om een
gevoel van veiligheid te creëren zijn contacten cruciaal. Het is belangrijk dat mensen elkaar kennen
en begrijpen. Mensen zullen dan eerder geneigd zijn om contacten met elkaar te leggen, dat het zich
veilig voelen in de wijk zal vergroten.
Aspirant raadslid Lijst 10 vindt het van belang dat zoveel mogelijk initiatieven, die aansluiten op de
wensen en behoeften van de bewoners, worden ontwikkeld en ondersteund. Deze activiteiten
moeten vanuit de wijk worden opgezet. Dat geeft bewoners vertrouwen, een veilig gevoel en het
creëert een thuisgevoel. Dat gevoel vasthouden moet vanuit de bewoners komen. Samen bepaal je je
omgeving. De Groene Stee kan daarvoor het instrument zijn. Een betaald beheerder is nodig om dat
proces in gang te zetten en te bewaken.
9. Eenzaamheid en de Groene Stee
Inbreng wijkbewoner. Om de eenzaamheid te bestrijden worden in de Groene Stee veel activiteiten
georganiseerd voor wijkbewoners. De activiteiten zijn gericht op het creëren van gezelligheid en
ontmoeting. Een gevoel van samenzijn stimuleren is belangrijk. De Groene Stee vervult daarin een
centrale rol. Omdat er een betaalde beheerder ontbreekt, loopt het nu niet goed. De Groene Stee
heeft een beheerder nodig en het voorstel is om iemand aan te stellen met een sociaal culturele
achtergrond. Dat is nodig omdat er veel wijkbewoners wonen met verschillende culturele
achtergronden en er weinig draagkracht is in de wijk. Daarnaast is het van belang dat de vrijwilligers
die zich inzetten voor eenzame wijkbewoners ook ondersteuning, begeleiding en een compliment
krijgen. Een professionele beheerder is daarin van belang.
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Verschillende partijen geven aan dat een professioneel beheerder noodzakelijk is om de sociale
binding in de wijk te bevorderen en om eenzaamheid en sociaal isolement te signaleren en te
voorkomen. De gemeente zal wat Groen Links betreft daarin het voortouw moeten nemen. Een
professionele beheerder, om wijkbewoners te betrekken bij alle thema’s die in de wijk spelen, moer
er komen. De PvdA vindt het zwaarwegend dat de kwaliteit en de functionaliteit van de Groene Stee
prioriteit heeft. Als een functionele beheerder belangrijk is, dan moet dat! De PvdA roept de stichting
en de gemeente op om weer met elkaar in gesprek te gaan.
De SP is van mening dat de gemeente Amersfoort de Groene Stee in stand heeft gehouden zonder
daarin verantwoordelijkheid te nemen. Zij vindt dat het nu tijd wordt dat de gemeente haar
verantwoordelijkheid neemt en voorwaarden creëert om beheer zoals eerder omschreven overeind
te houden: voldoende financiële middelen beschikbaar stellen voor goed beheer.
Lijst 10 vindt dat de Groene Stee een belangrijke (verbindende) functie vervult. De gemeente
financiert, de bewoners voeren uit.
10. Integratie gaat ons allemaal aan
Inbreng wijkbewoner. Je woont anderhalf jaar in de wijk en je vraagt je af of mensen jou zien als
wijkbewoner of als buitenstaander. Mensen moeten ruimte maken voor elkaar. De bewoner,
afkomstig uit Syrië, formuleert het als ritsen in het verkeer: de nieuwkomer moet gas geven en de
autochtone Nederlander moet ruimte maken. Dat kan alleen als je elkaar kent. Ontmoeting is van
belang om het thuisgevoel te bevorderen. Veel nieuwkomers in de wijk hebben niet of nauwelijks de
kennis en de vaardigheden om het thuisgevoel te krijgen. Het wordt nog moeilijker als het gevoel
overheerst, niet welkom te zijn. De Groene Stee is van cruciaal belang om de sociale binding tussen
de verschillende gemeenschappen in de wijk en tussen de wijkbewoners te bevorderen. Daarbij is
een beheerder, die bruggen kan slaan tussen wijkbewoners, van groot belang.

De Christen Unie vindt Integratie een belangrijk maar tegelijkertijd ook een moeilijk thema. Er is niet
altijd ruimte voor de mening van andersdenkenden. In een democratische rechtsstaat is iedereen vrij
om een mening te hebben, maar wel met respect voor elkaar. Om het gevoel van betrokkenheid en
verantwoordelijkheid voor de wijk te stimuleren is het van belang dat mensen met elkaar in gesprek
gaan, ook als iemand een andere mening heeft. Een neutrale en veilige plek om dat te doen is de
Groene Stee. Een beheerder die goed in staat is om verbinding tot stand te brengen tussen
wijkbewoners, maar ook tussen de verschillende professionals is in deze wijk onmisbaar. De
beheerder als aanspreekpunt voor bewoners en professionals! Maar ook als verbinder!
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De SP is van mening dat de gemeente Amersfoort bondgenoot zou moeten zijn als het gaat om
integratie: het thuisgevoel, de sociale kaart kennen, sociale binding in de wijk etc. Het mag helaas
niet te veel kosten. De SP meent dat de gemeente voldoende middelen moet verschaffen om in deze
multiculturele wijk betaald beheer mogelijk te maken om verbindingen te leggen en de gemeente
adequaat te informeren. Dan ontstaat er meer verbondenheid tussen de gemeente en de wijk.
D’66 vindt dat de zakelijkheid van de gemeente Amersfoort, sociale binding in de weg staat. De
gemeente moet meer financiële middelen beschikbaar stellen om sociale binding in de wijk te
stimuleren. Een beheerder faciliteren vergroot de sociale binding in de wijk. Het mogen wat D’66
betreft ook twee parttime beheerders zijn. Dus splitsen van de functie.
Tussen de verschillende culturele organisaties, zoals de Somalische gemeenschap, de Stichting
Marokkaanse Ouder Raad (SMOR), Buurtvaders, huiskamers voor migranten etc, die gebruik maken
van de Groene Stee wordt momenteel geen verbinding gelegd met andere groepen. Als iedereen op
zijn eigen eilandje zit, werkt dat segregatie in de hand. Een beheerder kent deze organisaties en kan
hen helpen om die verbindingen te leggen, zonder dat de organisaties hun eigenheid verliezen.
11. Vragen en / of opmerkingen van wijkbewoners
Bewoners zijn boos en geven aan al jaren bezig te zijn met het behoud en beheer van de Groene
Stee. De Groene Stee is het thuis voor velen. Waarom doet de gemeente zo moeilijk?! Waarom zo
ingewikkeld doen om de Groene Stee voldoende middelen te verschaffen voor goed beheer? Of het
werkt en zinvol is, kunnen we jaarlijks evalueren. Die toezegging willen de bewoners graag doen!

Enkele raadsleden, waaronder Groen Links kan zich de boosheid van de aanwezigen goed
voorstellen. De discussie over de functionaliteit van de Groene Stee en het verschaffen van
voldoende middelen om een beheerder aan te stellen, duurt al enige jaren en de uitkomst is steeds
voor wijkbewoners vruchteloos. Groen Links roept de gemeente op om over de brug te komen.
Wijkbewoners hebben in Groen Links een partner. Een vertegenwoordiger van de Somalische
vereniging beklemtoont boos dat zij nergens anders terecht kunnen. De Groene Stee is een thuis
voor de groep Somaliërs geworden. Hij geeft aan dat zij in het weekend gebruik maken van de
Groene Stee. De maatschappelijke waarde van sociale binding in de Somalische gemeenschap wordt
onderschat. De vereniging wordt nauwelijks financieel ondersteund en kunnen de huur van de
Groene Stee niet betalen. Vanwege het belang van een goede plek voor de groep heeft de gemeente
een aantal jaren geleden besloten dat zij in de Groene Stee terecht kunnen. De Somalische
9

gemeenschap wil in het kader van sociale binding partner zijn met wijkbewoners en professionals in
de wijk. De Groene Stee als gebouw is daarbij onontbeerlijk!
CDA geeft aan dat het opstarten van een dialoog tussen de Somalische wijkbewoners en overige
wijkbewoners op draagvlak van de gemeente kan rekenen. Om bijvoorbeeld de huur van de Groene
Stee te betalen, zal de gemeente moeten bijspringen. Oproep aan de gemeente is om de
maatschappelijke waarde van deze groep in het kader van sociale binding in te zien en te honoreren.
Het raadslid van SP geeft aan dat alle 5 nog aanwezige buurthuizen in Amersfoort ieder 70.000 euro
van de gemeente krijgt zonder voorwaarden vooraf, ook de Groene Stee. De verdeelsleutel die de
gemeente Amersfoort hanteert, houdt geen rekening met de node van een wijk en de diversiteit
/multiculturaliteit. De ene wijk heeft minder nodig dan een ander. Maatwerk is hier belangrijk.
12. Financieel gat bij maatschappelijke overname van de Groene Stee
Zoals gezegd heeft de stichting in de onderhandeling geen goedgekeurde jaarrekeningen gehad,
maar ‘losse’ cijfers op 3 A4tjes. Deze cijfers zijn onvolledig en wijken dusdanig sterk af van de cijfers
van de stichting, dat hier niet op ingegaan kon worden. De stichting heeft toen een tegenvoorstel
/pilot gedaan; in drie jaar orde op zaken stellen. Dit is door de gemeente afgewezen.
In de 3 A4tjes beschrijft de gemeente de ervaringscijfers van 2016. Hieruit blijkt dat de huidige
situatie + het subsidie van 70.0000 euro + verhuur van ruimten aan indebuurt033 en het wijkteam +
inning achterstallige huur, een opbrengst geeft van 22.264 euro. Gesteld moet echter worden dat het
wijkteam nog niet in de Groene Stee is en de inning van achterstallige huur eerst uitgezocht moet
worden. De cijfers moeten dus fors naar beneden worden bijgesteld. Gemist worden voorts: kosten
vrijwilligersvergoeding, bankkosten, bouw en onderhoud website, barkosten, bestuurskosten etc.
Gevoeglijk kan worden aangenomen dat het ‘vermeende’ resultaat van 22.264 euro, ruimschoots
opgaat hieraan. Dit realiseren met volledig vrijwillig beheer is geen realistisch scenario!
Uit de beantwoording van de raadsvragen van het college over de Groene Stee d.d. 6-7-2018 Nr.
2018-011 van Rob Molenkamp (SP) komen cijfers uit de hoge hoed die in geen enkele verhouding
staan tot de ervaringscijfers uit genoemde 3 A4tjes. Het college schrijft op pagina 2, beantwoording
vraag 3 dat het tegenvoorstel van de stichting een extra subsidie van 180.000 per jaar betekent naast
het subsidie van 70.000 euro (zie ook erratum). Terwijl het tegenvoorstel 15.000 euro bovenop de 70.000
euro is. 180.000 euro minus 70.000 euro als negatieve resultaat van de exploitatie van de Groene
Stee, laat een nog groter gat zien dan in de 3 A4tjes is beschreven.
Een kenschets van de situatie bij overname.
Uit de 3 A4tjes van de gemeente, gebaseerd op ervaringscijfers uit 2016 blijkt dat veel kosten niet
zijn meegenomen (zie boven). Voorts blijkt dat SRO voor verhuur van ruimten in de Groene Stee jaarlijks
een bedrag van: 2.170 euro int en dat de kosten van het gebouw 62.573 euro per jaar zijn (huur,
schoonmaak, energie, beveiliging, kosten werkorders, afval, belasting, verzekeringen etc). Dan is er de misgelopen huur door
mismanagement ad 4.340 euro; veel organisaties maken gebruik van de Groene Stee zonder iets te
betalen of enige tegenprestatie te leveren (welke organisaties blijft onduidelijk, de stichting is geen lijst met namen van de
betreffende organisaties ter beschikking gesteld). Volgens de cijfers op de 3 A4tjes geeft dit een gat van 64.743
euro per jaar (62.573+4.340-2.170). Tevens blijkt dat SRO de laatste jaren geen planmatig onderhoud heeft
gedaan; de dotatie voorziening onderhoud staat op 0 euro, dus veel achterstallig onderhoud. Ook is
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gedoogd dat het pand niet voldoet aan de huidige (energie) eisen, terwijl Amersfoort een energie
neutrale stad wil zijn. Uitgaande van de cijfers in de 3 A4tjes is de geprognotiseerde huur van het
wijkteam en indebuurt033 ad 10.448 euro + achterstallige huur ad 4.390 euro + een groot deel van
het subsidie (47.735 euro) van 70.000 euro noodzakelijk om het gat van 64.743 euro, dat is ontstaan
door mismanagement, te dichten (47.735+10.448+4.390=62.573). Dat betekent dat bijna 48.000 euro (bijna
70%) van het subsidie van 70.000 verdwijnt in het gat en dat het ongewis is wat de exploitatie is
vanwege de onvolledigheid. De stichting kon hier in de onderhandeling met de procesbegeleider van
de gemeente Amersfoort noch risicoafspraken over maken, noch overeenstemming over bereiken. Er
waren teveel vraagtekens en het gat was te groot om verder te gaan.
Een verlies van enerzijds 110.000 euro per jaar (zie beantwoording raadsvragen) en anderzijds een ongewis
resultaat (zie boven) is geen basis voor overname. Geconcludeerd kan worden dat er geen betrouwbare
cijfers zijn en geen risicoafspraken zijn gemaakt. Voorts zijn de signalen die vanaf 2013 door
bewoners zijn afgegeven aan de gemeente over betaald beheer, niet serieus genomen. De
bewoners zijn daarom van oordeel dat de gemeente haar verantwoordelijkheid nu wel moet nemen
en de stichting de mogelijkheid moet geven om in een pilot orde op zaken te stellen, duidelijkheid te
verschaffen over de werkelijke kosten en te bezien of maatschappelijke overname haalbaar is.

13. Conclusies
- Maatwerk is belangrijk en niet alles kan op het bordje van vrijwilligers komen te liggen;
- Gemeente: ontwikkel een visie op fysiek sociaal beleid;
- Gemeente ga weer in gesprek met de stichting over de maatschappelijke overname;
- De Groene Stee vervult een belangrijke rol in de sociale binding van de wijk. Daarvoor
moeten voldoende middelen worden vrijgemaakt om mogelijk te maken het beheer
duurzaam vorm te geven;
- De maatschappelijke meerwaarde van het buurthuis de Groene Stee is onbetwist, mits goed
beheerd;
- De raadsleden spreken hun vertrouwen uit naar het bestuur van de stichting. Onderstaand
de standpunten per partij:
o PvdA: de gemeente moet de onderhandelingen met de stichting heropenen met als doel
de maatschappelijke waarde van de Groene Stee vast te stellen en bezien in hoeverre er
tegemoet gekomen kan worden aan de vraag om in een pilot van 3 jaar orde op zaken te
stellen door een betaald beheerder;
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Lijst 10: De Groene Stee heeft een belangrijke functie in de wijk en een grote
maatschappelijke waarde. Betaald beheer moet mogelijk worden gemaakt;
Groen Links: Liendert is de meest diverse wijk van Amersfoort. Extra middelen zijn van
belang. De Groene Stee heeft een grote maatschappelijke waarde. Er moet een oplossing
komen voor betaald beheer;
Christen Unie: de maatschappelijke waarde van de Groene Stee is groot. Gesprekken
over beheer moeten hervat worden en er moet extra geld komen, mits daar voldoende
geld voor is.;
Amersfoort 2014: volmondig ja voor maatschappelijke waarde van de Groene Stee.
Betaald beheer is van belang;
CDA: maatwerk in Liendert is noodzakelijk. Ja voor maatschappelijke waarde en goed
financieel beheer;
D’66: de maatschappelijke waarde de Groene Stee is evident. Beheer is belangrijk.
Gemeente ga een pilot aan met de stichting. Geef hen twee jaar de ruimte om een goed
beleid op te zetten en na 2 jaar te evalueren;
SP: Ziet het belang van de functie van de Groene Stee in. De maatschappelijke waarde is
groot. De Groene Stee is belangrijk voor de wijk. Er moet betaald beheer komen.
Gemeente stimuleren om de stichting als bondgenoot te beschouwen.

14. Advies
1. Gemeenteraad geef vorm aan het besprokene.
2. Gemeenteraad organiseer, als hoogste orgaan van de stad, een rondetafelgesprek in de wijk.

1. Erratum
Opvallend is dat in de beantwoording van de raadsvragen van de SP 2018-011 over de Groene Stee
bij beantwoording van vraag 3 op p.2 wordt gesteld dat het tegenvoorstel van de stichting inhoudt
dat, naast de jaarlijkse subsidie van de gemeente van 70.000 euro, dit een extra subsidie betekent
van 180.000 per jaar (zie paragraaf 12). Het tegenvoorstel van de stichting bedraagt echter 15.000 euro
boven de 70.000 euro. De genoemde 180.000 euro kunnen de bewoners en de stichting niet
plaatsen. Gesteld kan worden dat dit bedrag significant afwijkt van het bedrag van 22.264 euro per
jaar dat de opbrengst zou zijn aldus de 3 A4tjes van de gemeente Amersfoort in de onderhandeling.
Op verzoek zal de stichting de 3 A4tjes met cijfers mailen. Mail: mmvanhensbergen@gmail.com
12
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Overnamegesprek Groene Stee
gestrand
De gesprekken tussen de gemeente Amersfoort en stichting Beheer de Groene Stee zijn
vorige week in een impasse geraakt.
Redactie 28-01-18, 21:39
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Beide partijen konden het niet eens worden over de maatschappelijke overname van buurthuis
De Groene Stee in Liendert door de stichting. Deze heeft de overname doorgerekend en
https://www.ad.nl/amersfoort/overnamegesprek-groene-stee-gestrand~a2159482/
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geconcludeerd dat de exploitatie niet sluitend gemaakt kan worden. Amersfoort wil dat alle
buurthuizen worden overgenomen door burgers, net als Het Klokhuis in Randenbroek. Het is
nog niet duidelijk wat het vervolg is, nu de stichting de onderhandelingstafel verlaten heeft.
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De Groene Stee
Baudouin

Onderhandelingen over Groene Stee vastgelopen
28-01-2018, 14:01 | Lezersnieuws | Baudouin (bestuurslid)

De gemeente en de stichting beheer de Groene Stee zijn maandag 22 januari 2018 niet tot overeenstemming gekomen over de invulling van het beheer van de Groene Stee in
eigendom. De stichting wil eerst meer duidelijkheid van de gemeente over de huidige stand van zaken alvorens tot een besluit te komen de Groene Stee niet alleen te beheren
maar ook maatschappelijk over te nemen. Met de gegevens die door de gemeente zijn verstrekt ziet de stichting maatschappelijke overname niet zitten. Deze gegevens bieden
de stichting onvoldoende inzicht. De stichting heeft op basis van de gegevens van de gemeente en uit eigen onderzoek een businessplan en een meerjarenbegroting opgesteld.
Hieruit blijkt dat een sluitende exploitatie niet haalbaar is.
Ambtelijk en bestuurlijk is dit opgevat als: de stichting wil/kan niet overgaan tot maatschappelijke overname van de Groene Stee. De gemeente wil alle wijkcentra in
Amersfoort maatschappelijk overgenomen zien. Ons voorstel tot beheer van de Groene Stee in deze is niet geaccepteerd.
Dat betekent in praktische zin dat de gemeente de insteek van de stichting: eerst duidelijkheid en dan zaken doen niet ziet zitten. De stichting beschouwt hiermee de
gesprekken met de gemeente over beheer de Groene Stee als beëindigd. De gemeente heeft haar waardering uitgesproken voor de inzet en deskundigheid van de stichting en
haar inzet voor de wijk Liendert met haar speci1eke problematiek.
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Groene Stee: ‘Gemeente deed geen
enkele handreiking’
Stichting Beheer De Groene Stee laat het er niet bij zitten. Na stukgelopen
onderhandelingen met de gemeente over het wijkcentrum in Liendert wil het bestuur in
gesprek met belanghebbenden om een huiskamer voor de buurt te behouden. ,,We
blijven ons inzetten voor de wijk.”
Esther de Kloe 02-02-18, 05:56
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Overnamegesprek Groene Stee gestrand

Margreet van Hensbergen. © Prive

Margreet van Hensbergen snapt niets van de opstelling van de gemeente. Vorige week liepen
de onderhandelingen met de gemeente over maatschappelijke overname van wijkcentrum De
Groene Stee stuk. Het centrum is het laatste dat nog in handen is van de gemeente.
https://www.ad.nl/amersfoort/groene-stee-gemeente-deed-geen-enkele-handreiking~a2b9a52a/
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In een bericht van het college aan de raad over de stukgelopen onderhandelingen staat het
volgende te lezen: ‘De stichting heeft op een aantal inhoudelijke gebieden een andere kijk op
die maatschappelijke overname, waardoor zij het risico te groot vindt om die
verantwoordelijkheid op zich te nemen.’
Volgens Hensbergen slaat die verklaring op de cijfers die de stichting wilde hebben van de
gemeente om de stap weloverwogen te kunnen maken. „Je neemt niet zomaar een gebouw
over, dat is geen sinecure. We hebben als bestuur gezegd dat we dan eerst graag een
jaarrekening willen zien om inzicht te krijgen in de kosten”, stelt Van Hensbergen die sinds acht
jaar in Liendert woont.
Wethouder Fleur Imming stelt in een reactie dat de stichting wel een overzicht heeft gekregen.
„Ze hadden wat A4-tje’s waar schattingen op stonden, maar dat was natte vingerwerk”, reageert
Van Hensbergen. „Aan die cijfers lagen geen onderliggende feiten ten grondslag. We willen niet
het gebouw beheren en over twee jaar failliet zijn.”

Tegenvoorstel
Van Hensbergen kwam met een tegenvoorstel. „Wij wilden De Groene Stee twee jaar lang
beheren om de boel op orde te brengen. Na die twee jaar zou de gemeente inzicht in de kosten
hebben.” De gemeente gaat hier niet mee akkoord. „Ze wilden de garantie dat we het pand na
die periode zouden overnemen. We hebben wel de intentie uitgesproken, maar een garantie
konden we niet geven.” Het bestuurslid is hoorbaar teleurgesteld. „Ik had meer ondersteuning
van de gemeente verwacht. Ze willen maatschappelijke initiatieven ondersteunen, maar doen
geen enkele handreiking. Ik had verwacht dat we samen een oplossing konden zoeken.”
Over de toekomst van het buurthuis kan Hensbergen alleen gissen. De gemeente Amersfoort
heeft geïnteresseerde partijen opgeroepen zich te melden. Van Hensbergen organiseert zelf
een bijeenkomst. „Op 21 februari roepen we mensen bij elkaar. Dan weten we hopelijk of de
gemeente iemand gevonden heeft. We willen onze stem laten horen en kijken hoe we verder
kunnen. Let wel, het gaat ons niet om De Groene Stee. Het gaat om een huis voor de buurt,
een plek waar de wijk kan samenkomen. Liendert heeft dat echt nodig.”
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SP en PvdA vrezen voor toekomst
Groene Stee
PvdA en de SP vragen opheldering bij de gemeente Amersfoort over de kwestie rond
wijkcentrum De Groene Stee in Liendert. Nu het onduidelijk is of de beheerstichting het
centrum wil overnemen van de gemeente, vrezen ze voor de toekomst.
Piet van Dijk 19-02-18, 08:46 Laatste update: 08:48
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wijkcentrum dat nog in handen is van de gemeente stuk. De stichting vond het risico te groot,
omdat ze nog geen inzicht had in de kosten die de gemeente ervoor maakt. Een tegenvoorstel
van de stichting om De Groene Stee twee jaar lang te beheren, wees de gemeente af. De
stichting kon geen garantie geven dat ze het pand daarna zou overnemen. Een sluitende
begroting is niet haalbaar op basis van de beperkte gegevens die de gemeente verstrekte, was
de conclusie

Lees ook
PREMIUM

Groene Stee: ‘Gemeente deed geen enkele handreiking’
Lees meer
Overnamegesprek Groene Stee gestrand
Lees meer

PvdA en SP vinden het vreemd dat de stichting geen inzicht krijgt. De fracties willen dat zelf
ook. De PvdA dringt erop aan overleg met de stichting te hervatten, mits de gemeente belooft
niet met een derde partij in zee te gaan.
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PREMIUM
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Zorgen over toekomst De Groene Stee
22-02-2018, 07:13 | Van de redactie

AMERSFOORT De PvdA maakt zich zorgen over de toekomst van buurthuis De Groene Stee. Het centrum in
de wijk Liendert behoorde tot de groep van vijf buurthuizen die de gemeente wilde gaan steunen. De meeste
hiervan waren 'maatschappelijk overgenomen', wat betekent dat vrijwilligers uit de wijk de exploitatie
overnamen nadat de gemeente zich terugtrok, enkele jaren terug. Jeroen de Valk De Groene Stee was vorig jaar
nog niet 'maatschappelijk overgenomen', maar de gemeenteraad verwachtte dat dit op korte termijn wel zou
gebeuren. Dit proces schiet echter niet op, met als gevolg dat de vele activiteiten van het centrum in de
gevarenzone komen. Bij navraag bleek dat de 'Stichting Facilitair Beheer Groene Stee' en de gemeentelijke
afvaardiging het niet eens konden worden over de overdracht. VERSLOFFEN De stichting liet weten, volgens
PvdA'er Louis de La Combé, dat de gemeente het beheer en de exploitatie 'dusdanig heeft laten versloffen', dat
het onduidelijk is welk prijskaartje er hangt aan het intensieve, dagelijkse onderhoud van het wijkcentrum. De bij
de gemeente aangevraagde informatie zou zó onvolledig zijn, dat de stichting hiermee geen meerjarenplan kon
vaststellen. De vrijwilligers stelden voor om De Groene Stee gedurende twee jaar open te houden. De gemeente
stemde hier niet mee in, aangezien niet kon worden gegarandeerd dat na die twee jaar de gewenste overname zou
plaatsvinden. Het overleg werd daarna gestaakt. Zodoende vraagt De La Combé in schriftelijke vragen - die
hopelijk nog nét voor de verkiezingen op 21 maart worden beantwoord: ,,Is het college met ons van mening dat
De Groene Stee een belangrijke functie vervult in de wijk?'' En: ,,Is het college bereid het overleg met de
stichting te hervatten?'' De stichting stelde al een businessplan op - aan de hand van de als onvoldoende ervaren
gemeentelijke informatie - waaruit vooralsnog blijkt dat een sluitende begroting niet haalbaar is.
Lokaal
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Liendert in gesprek met raadsleden
over Groene Stee
Inwoners uit Liendert en Rustenburg gaan woensdag 7 maart in gesprek met raadsleden
over de functie van buurthuis De Groene Stee. Het initiatief komt van Stichting Beheer
De Groene Stee, die eerder onderhandelingen met de gemeente over maatschappelijke
overname van het buurthuis zag stuklopen.
Esther de Kloe 26-02-18, 18:20
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Margreet van Hensbergen, een van de initiatiefnemers, wil de boosheid onder de bewoners
omzetten in iets constructiefs en bedacht de middag. De Groene Stee is volgens Van
Hensbergen van belang. ,,Onze wensen en eisen zijn duidelijk. De Groene Stee is nodig. Over
de functie gaan we graag met de gemeenteraad in gesprek.’’

Lees ook
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toon alles(3) +
Groene Stee: ‘Gemeente deed geen enkele handreiking’
Lees meer

Op het programma staan zes onderwerpen: ouder worden, jong zijn, eenzaamheid, gevoel van
onveiligheid, omgaan met armoede en integratie.
Jacques Happe (D66), Bert Veenstra (PvdA), Youssef el Messaoudi (GroenLinks), Simone
Kennedy (CU) en Rob Molenkamp (SP) hebben toegezegd te komen. Maarten Flikkema (VVD)
heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Ook Cieka Galenkamp van de voedselbank is van
de partij.
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Vanaf links Cobie (75), Fita (78), Miep (77), Catherien (90), Gerda (78) en Maria (80) in de Groene Stee. © Nico Brons

'Gemeenteraad zegt wel ja,ja,ja, maar
moet met geld over de brug komen'
VERKIEZINGEN: NOG 2 DAGEN | De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. In
aanloop naar 21 maart peilt deze krant aan de hand van vijf eerder benoemde grote
thema's de stemming in de stad. Vandaag in de laatste aflevering: welzijn.
Esther de Kloe 19-03-18, 11:56 Laatste update: 12:00
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Je mag hier ook gewoon koffiedrinken en je hart
luchten
- Fita de Jong (78)

De tijden zijn veranderd in buurthuis de Groene Stee in Liendert. Zes krasse dames op leeftijd
maken zich zorgen om het behoud van het wijkcentrum. ,,De klad is erin gekomen, vroeger
bruiste het hier", legt Fita de Jong (78) uit. Miep Treffers (77) vult haar aan: ,,Dit jaar hebben we
zelfs voor het eerst geen kerstboom opgezet."
De dames die deze middag gezamenlijk kaarten maken, zijn het eens. Een beheerder en
maatschappelijk werkster moeten leven in de brouwerij brengen in de Groene Stee. ,,In de
winter, toen het zo verschrikkelijk had gesneeuwd, moesten we er gewoon doorheen. Geen
beheerder die even het stoepje veegt", vertelt Gerda Veurink (78). ,,En als de cv klapt, waar
moeten we dan heen?" vraagt Fita zich af.

Toch zijn politieke partijen vrij eensgezind. Elke buurt zou een voorziening moeten hebben waar
bewoners elkaar kunnen ontmoeten, in elk geval de buurten die daarom vragen. Alleen de SGP
en VVD zijn een andere mening toegedaan. De SGP stelt dat er ook gekeken moet worden
naar andere instellingen, zoals kerken en moskeeën. De VVD noemt buurthuizen geen
overheidstaak.
De gemeente wil dat alle buurthuizen worden overgenomen door burgers. Maar
onderhandelingen met stichting Beheer de Groene Stee liepen stuk. Een bijeenkomst met
raadsleden in het buurthuis, anderhalve week geleden, werd druk bezocht. Ook Fita was van de
partij.

Vergeten
Ze kan zich er nog steeds over opwinden. ,,De gemeenteraad zegt wel ja, ja, ja, maar ze
moeten gewoon met geld over de brug komen. Ik ben bang dat Liendert een vergeten wijk
wordt. Cobie Lambrechts, met haar 75 jaar de jongst gediende aan tafel: ,,Onze pinautomaat is
weg, de brievenbus gaat weg." Ook Formido in de wijk sluit haar deuren. Niet dat de dames nog
regelmatig klussen. ,,Maar voor kleine dingetjes kwam ik er nog weleens", aldus Cobie. ,,En de
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aanloop, die mis je. Want we zwaaien hier naar iedereen hoor!" vertellen de dames, terwijl ze
net uitbundig vanachter het raam een voorbijganger gegroet hebben.
Een aantal van de dames komt al jaren in het gebouw aan de Wiekslag. Miep herinnert zich
cultureel werkster Roelie nog goed. ,,Ik had een grote boom in mijn tuin die eruit moest. Roelie
zei meteen: 'Dat maken we in orde!' En het was zo geregeld."
Nu zorgen de dames, bij gebrek aan beheerder, voor zichzelf. Van de zes aan tafel, zijn er vier
nog steeds actief als vrijwilliger. Vooral de ochtenden zijn druk in het wijkcentrum. Allerlei
groepjes maken gebruik van de ruimte. Er wordt gegymd, gehandwerkt, er worden spelletjes
gedaan en er is een boeken- en kledingkast waar inwoners van de wijk gebruik van kunnen
maken. Alle materialen staan achter slot en grendel, want de veiligheid is wel een dingetje.
Gerda: ,,Ik heb nu zelf de sleutel van de spellenkast, omdat er steeds dingen zoek raakten.
Maar dan moet ik wel drie dagdelen per week aanwezig zijn."
,,Wij hebben een bepaalde leeftijd bereikt, er zouden weer jongere mensen moeten komen",
stelt Cobie. ,,Er is ook weleens gezegd dat er meer voor mannen georganiseerd zou moeten
worden. Maar daar heb je wel vrijwilligers voor nodig", vertelt Miep. Zo kwam het koersballen
dramatisch aan zijn eind. De organiserende vrijwilligger overleed en niemand nam het stokje
over.

Nieuwe generatie
Gerda: ,,We willen best plaatsmaken voor een nieuwe generatie vrijwilligers. Maar de
jonggepensioneerden van nu zijn vaak oppasopa's en -oma's, omdat de ouders van nu allebei
moeten werken." Fita vult aan: ,,En ze zijn nog veel actiever. Ze gaan extra op vakantie. Een
wijkcentrum is in hun ogen niet meer belangrijk."
Voor Maria Peijters (80) is de Groene Stee wel degelijk belangrijk. Op advies van haar doker
ging ze naar het buurthuis. Ze mengt zich deze middag niet veel in het verbale geweld. ,,Soms
wordt hier wel heel vlug gepraat", vertelt de van origine Spaanse, die nu meer onder de mensen
is. ,,Die sociale functie hebben we ook!" legt Fita uit. ,,Je hoeft niet per se mee te doen met een
activiteit, maar je mag hier ook koffiedrinken en je hart luchten. We zijn allemaal alleen, maar
niet eenzaam."
Zo werd ook de 90-jarige Catherien Groenewoud door Fita 'binnengebracht'. Met een
pietepeuterig schaartje knipt ze een nog veel pietepeuteriger plaatje uit om er 3D-kaarten van te
maken. ,,Deze is nog makkelijk, hoor!" lacht de vitale dame, die als enige hulpmiddelen een
leesbril en rollator heeft. ,,Fita zei dat ik eens een keertje moest komen kijken en dat heb ik
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gedaan. Ik vind het hartstikke leuk en loop er zo naartoe." Fita: ,,Nee, ze is hier niet meer weg
te branden.''
De toekomst? De dames zijn verdeeld, Fita blijft sceptisch. ,,Ze hebben beloofd dat het niet
dichtgaat, maar eerst zien, dan geloven. Ze zijn al zo lang aan het donderjagen. We worden
aan het lijntje gehouden."

'Alleen maar niet eenzaam'
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