
Tussen 2002 en 2006 zat ik voor onze 
partij in de deelraad Oud-Zuid. Tot mijn 
grote genoegen. Het was een buitenge-
woon leuke fractie. We voerden oppositie 
tegen een college van VVD, GroenLinks 
en D66. Voorwaar geen natuurlijke 
positie voor de Partij van de Arbeid in 
Amsterdam. We deden het echter goed 
en verstandig, zeg ik met enige trots.

We beoordeelden de plannen van het 
college op inhoud en niet op afzender. 
Goede initiatieven konden op onze 
warme steun rekenen. Zo ook het 
bezoekproject ‘75 +’, in het jaar 2004 
gepresenteerd door portefeuillehouder 
Thesingh. Het plan werd vanaf het begin 
omarmd door onze eminente woordvoer-
der Marijke Luif.  
Medewerkers van welzijnsstich-ting 
Combiwel invenventariseerden namens 
het stadsdeelbestuur de zorgbehoeften 
van de oude(re) bewoners van Oud-

Zuid. Uitkomst: het grootste probleem 
voor onze ouderen was eenzaamheid. 
Nooit iemand zien. Verstoken van iedere 
menselijke warmte. Gevolg: een gevoel 
uitgerangeerd te zijn. Somberheid. In 
sommige gevallen zelfs  depressies.

Iets inventariseren is een ding. Er iets 
aan doen is lastiger. Dat geldt zeker 
voor een maatschappelijk verschijnsel 
als eenzaamheid. Het is treurig. En van 
treurigheid zijn wij sociaal-democraten 
niet. Daar willen we wat aan doen.
De deelraadsfractie van 2002-2006 
vormde daarop geen uitzondering. We 
vielen de wethouder dan ook stevig aan 
toen ze, geschrokken van de uitkomsten, 
de conclusies van het onderzoek in de 
welbekende lade wegmoffelde. Maar 
eerlijk is eerlijk: wij vonden het politieke 
antwoord op eenzaamheid ook bijzonder 
lastig.

Het is bijna kerstmis. Een goed moment 
om eens te bekijken hoe het denken over 
eenzaamheid en wat er tegen gedaan 
kan worden, zich heeft ontwikkeld. Vier 
verschillende deskundigen belichten het 
thema ieder vanuit de eigen invalshoek.
De redactie van ‘De Stem van Rood 
Zuid’ hoopt dat dit nummer bijdraagt tot 
overdenking.

We wensen u prettige kerstdagen en een 
prachtig 2013
Namens de redactie,

Job van Amerongen

Van iedereen verlaten

Nieuwjaarsborrel 
Op 9 januari vanaf 20.30 bent 
u van harte welkom in Rialto 
aan de ceintuurbaan 338.
www.pvdaamsterdam.nl/
agenda/nieuwjaarsborrel-
pvda-zuid/
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Eenzaamheid is een ernstig 
probleem voor de samenleving. 
Mensen die onvrijwillig buiten 
de maatschappij komen te staan 
en daardoor ongelukkig zijn, 
dat moet een samenleving niet 
willen. We moeten er alles aan 
doen om de eenzamen de hand 
te reiken. Het is echter niet een 
taak die de overheid alleen aan 
kan. 

Als Amsterdammers zijn we met zijn al-
len verantwoordelijk voor deze groep. 
Om het probleem hoog op de politieke 
agenda te zetten heeft de PvdA-fractie in 
mei van dit jaar het voorstel gedaan om 
een Avond over Eenzaamheid te houden. 
Dat werd een drukbezochte bijeenkomst 
op 18 oktober in de Binnenhof in Buiten-
veldert. Professionals, vrijwilligers, politici 
en bewoners uit het stadsdeel luisterden 
naar lezingen, gingen in discussie en 
volgden een workshop. 
Elke hoek van de samenleving moet zich 
bewust worden van de omvang van het 
probleem en er moet uitwisseling van ge-
dachten plaats hebben. Het is belangrijk 
dat professionals en vrijwilligers elkaar 
vinden. Dat vergroot ook het inzicht. Wie 
zijn die eenzame mensen?  

In Amsterdam Zuid zijn 10.000 bewo-       
ners ernstig eenzaam. Dat stelt de GGD 
in de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor. 
Maar liefst één op de drie bewoners is 
‘gewoon’ eenzaam. Dat geeft aan dat 
eenzaamheid in onze samenleving heel 
algemeen is. Eenzaamheid komt in al zijn 
gradaties veel voor. Maar er zijn humani-
taire, economische en maatschappelijke 
redenen om eenzaamheid aan te pakken. 
Zo weten we dat mensen die ernstig 
eenzaam zijn vaker ziek zijn, zowel fysiek 
als mentaal. 
Eenzaamheid is een moeilijk probleem 
omdat het zo veel oorzaken kan heb-
ben. Het begint soms al op jonge leeftijd 
en kan te maken hebben met zwakke 
sociale vaardigheden. Maar soms 
ontstaat eenzaamheid na het verlies 
van een partner of een baan. Sociaal 
isolement komt voor onder alle leeftijden 
maar tweemaal zo vaak bij 65+. Sociaal 
isolement komt voor bij alle inkomens en 
opleidingsniveaus, maar toch, zes maal 
zo vaak bij lage sociaaleconomische 
status [cijfers A. Machielse, UU, diverse 
publicaties]. Sociaal isolement en een-
zaamheid komen voor onder alle lagen 
van de bevolking. Er zijn oorzaken aan te 
wijzen, dus kunnen we die aanpakken.

Taboe
Op eenzaamheid rust een taboe. En dat 
maakt de aanpak ervan moeilijk. Mensen 
geven niet snel toe dat ze eenzaam 
zijn, ook niet tegen zichzelf. Het betreft 
mensen die mede daarom niet openstaan 
voor hulp van buiten. Eenzaamheid 
voorkom je niet door af en toe een ‘een-
zaamheidsborrel’ te organiseren, je moet 
slimmer te werk gaan. Er zijn uitzonder-
ingen: met name in verzorgingshuizen 
spreek ik soms mensen die met verdriet 
maar zonder gêne over hun eenzaam-
heid spreken. Deze zomer nog, een 
man wiens vrouw was overleden, en een 
vrouw die weinig bezoek kreeg omdat ze 
geen kinderen kon krijgen. 

Dat zijn de uitzonderingen, in het alge-
meen beleven mensen hun eenzaamheid 
in eenzaamheid. Er zou veel bij gewon-
nen zijn als we dat taboe doorbreken. 
We moeten eenzaamheid als probleem 
niet dramatiseren, dan maken we de 
schaamte groter. Maar we moeten ook 
niet wegkijken want eenzaamheid heeft 
grote gevolgen en is vaak verborgen.

Vindkracht en oploskracht
Hoe complex en ingrijpend eenzaamheid 
ook kan zijn, de samenleving is niet 
machteloos. Het levende bewijs zijn de 
vrijwilligers en maatschappelijke organi-
saties die verantwoordelijkheid nemen 
voor eenzaamheid. Ze hebben een heel 
verschillende achtergrond: bewoner, 
vrijwilliger, buurtwerk, huisarts, zorginstel-
ling, corporatie, kerk.  
In die diversiteit schuilt een enorme 
kracht. Een enorme ‘vindkracht’ om so-
ciaal isolement in alle hoeken en kieren 
van de buurt te herkennen. Een enorme 
‘oploskracht’ om de vele oorzaken van 
eenzaamheid aan te pakken. Want het 
recept tegen eenzaamheid kent vele 
ingrediënten: laat mensen meer contact 
leggen, laat mensen betekenisvolle 
contacten leggen, zorg dat mensen van 
de bank afkomen, zorg voor sport, biedt 
mensen zingeving, maak sociale- en cul-
turele ontmoetingsplekken, help mensen 
conflicten oplossen, geef een cursus of 
een therapie. Het recept tegen eenzaam-
heid kent vele ingrediënten en wij hebben 
er allemaal een aantal van in handen. 

Eenzaamheid gaat ons allemaal aan

10.000

    De avond over eenzaamheid 18 oktober j.l.
Door Marijn van Ballegooijen



Ombudsteam
Ter aanvulling: In het vorige num-
mer stelden we ons ombudsteam 
aan u voor maar waren daarin niet 
volledig. Ook Daniël Sajet, raadslid 
voor de PvdA in Zuid is een van de 
krachten binnen het team!

Bron: PvdA Amsterdam
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“Een tergende eenzaamheid. Ik 
voelde me zo alleen dat is niet 
te beschrijven. En het gekke is 
dat ik genoeg mensen om me 
heen had. Maar juist met hen 
voelde ik me nog eenzamer. Ik 
had gewoon geen verbinding 
met mensen en durfde ook geen 
contact te maken. Voor elke 
handreiking vluchtte ik. 

Bij vrienden kon ik in eerste instan-
tie mijn verhaal kwijt, maar na een 
poosje haakte eigenlijk iedereen af 
omdat er geen vooruitgang in mijn ge-
drag zat. Sterker nog, ik zakte steeds 
dieper weg. Het gevoel van eenzaam-
heid werd steeds groter en ik wist niet 
hoe ik het moest op lossen.” 
Zo vertelt de 58-jarige Andreas over 
het moeizame leven dat hij leidde 
van 2000 tot 2008. Hij ging scheiden 
en hij voelde voor het eerst dat hij 
eenzaam was. 

Houvast
“Als een mokerslag kwam het op me 
af. Eigenlijk leefde ik in die acht jaar 
met een gevoel dat het leven weinig 
waardevol was op deze manier. Ook 
werken bleek uiteindelijk een te grote 
opgave. Uiteindelijk nam vrijwel ieder-
een afscheid van mij. Eén vriend bleef 
mij trouw. Elke maandag zocht hij me 
op. Dat gaf houvast.”

Aushalten
De kentering kwam toen ik zag wat er 
aan de hand was. Na een eindeloze 
rij van therapieën kwam ik na zeven 
jaar op een punt waar ik naar mijzelf 
kon kijken. Maar dan begint het echte 
werk pas. In het Duits noemen ze 
dat 'aushalten'. Dat betekent dat je 
naar jezelf kijkt als je een drang voelt 
om iets te doen wat niet goed voor 
je is. Je kijkt en je doet niets. Je wilt 
vluchten, maar dat doe je niet. Daar-
door werd het vluchten minder. En 
toen ineens was het er. Een moment 
van geluk.” Heel nadrukkelijk zegt hij: 
“Ik ervaarde een moment van geluk. 
Daar put je op zo'n moment enorme 

kracht uit.”
“Nu kan ik wel zeggen dat een-
zaamheid een probleem is dat je 
uiteindelijk zelf moet oplossen. Je 
moet zelf zoeken naar wat er met 
je aan de hand is. Niet iedereen 
wordt eenzaam. Ik heb me er niet bij 
neergelegd. Er zijn ook mensen die 
het verkiezen om eenzaam te blijven. 
Misschien zijn hun problemen te 
ingewikkeld.  

Nooit meer eenzaam
Hulp van buiten is altijd goed. Het 
stadsdeel moét eenzamen blijven 
ondersteunen. Als je op het juiste mo-
ment mensen tegen komt, kan je mis-
schien voorkomen dat je in diepe een-
zaamheid vervalt. 
Maak gebruik van bewonersverenig-
ingen, ondersteun initiatieven tegen 
eenzaamheid, probeer projecten uit. 
Maak contact zonder verwachtin- 
gen. Uiteindelijk is dat de manier om 
iemand uit zijn isolement te halen. 
Voor mij waren de eerste momenten 
van echte verbinding heel belangrijk. 
Dat was het begin om het isolement 
van de eenzaamheid te doorbreken. 
Ik voel ik mij nu 5 jaar later eigenlijk 
nooit meer eenzaam. Er kan dus een 
einde aan komen. Opgeven is geen 
optie. Niet voor de eenzamen en ook 
niet voor de samenleving.

De naam in dit artikel is om redenen 
van privacy veranderd. 

Als eenzaamheid je overvalt

Door Estella Heesen

Colofon
Hoofdredactie: Job van Amerongen
Redacteur: Estella Heesen
Eindredactie:Hans Wamsteeker
Vormgeving: Petra Urban
Fotografie en illustraties: 
Petra Urban
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Door Otwin van Dijk

In 2004 plaatste een weduwnaar van 80 een advertentie in een lokale krant. De kop luidde: 
“Gepensioneerde oud-leraar zoekt gezin dat hem als grootvader wil adopteren.” Een even 
ludieke als ook serieuze actie. Deze weduwnaar staat daarmee wat mij betreft symbool 
voor een groot sociaal probleem: eenzaamheid.

                                               Bron: Twitter

Eenzaamheid komt voor bij alle leef-
tijdsgroepen. Toch hebben met name 
ouderen ermee te maken. Vanwege 
het wegvallen van leeftijdsgenoten en 
familie. Maar ook omdat lichamelijke 
gebreken beginnen op te spelen en je 
daardoor vaak ook wat minder mo-
biel wordt. Het gevolg is dat mensen 
minder snel buiten de deur komen. Er 
niet meer echt bijhoren. Om soms te 
beseffen dat de samenleving verder 
gaat, maar dan zonder jou. Dat is 
pijnlijk.

Wie is verantwoordelijk
Terecht heeft het onderwerp eenzaam-
heid de nodige aandacht gekregen van 
de samenleving. En ook in de politiek 
zijn er diverse debatten over een-
zaamheid en eenzaamheidsbestrijding 
gevoerd. Toch ben ik er van overtuigd 
dat het echt aanpakken van eenzaam-
heid lokaal gebeurt. In wijken, buurten 

en dorpen. Daar wonen de mensen die 
met eenzaamheid te maken hebben. 
Daar wonen en werken bovendien ook 
de mensen die kunnen meehelpen aan 
het oplossen ervan. 
Al snel werpt zich de vraag op: wie is 
er verantwoordelijk voor het aanpak- 
ken van eenzaamheid? Vaak wordt er 
dan naar de overheid gekeken. En ja, 
ook de overheid moet aan de bak. Als 
voormalig wethouder in Doetinchem 
heb ik bijvoorbeeld extra buurthui-
zen en wijkhuiskamers geopend. En 
buurtcoaches aangesteld om eenzame 
mensen op te zoeken. Maar daarmee 
ben je er niet. Een professional die 
een paar keer per week langskomt 
kan geen vervanging zijn van echte 
aandacht. Hoe goed hij of zij ook is. 
Solidariteit is dan ook niet alleen een 
verantwoordelijkheid van de overheid. 
Solidariteit of samenredzaamheid, 
is juist en misschien wel primair een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. 
Gelukkig laten veel mensen dagelijks 
zien dat we best bereid zijn om elkaar 
een handje te helpen. Misschien 
ervaart u het ook zelf of draagt u er ook 
aan bij.

Inzet van techniek
Ook technische snufjes bieden de 
mogelijkheid om wat aan eenzaamheid 
te doen. Diverse experimenten met 

iPads voor ouderen laten verassende 
dingen zien. Ouderen die met elkaar 
wordfeud (scrabbel op een iPad) spe-
len. Ieder vanuit z’n eigen stoel. Maar 
zo wel contact hebben met anderen. 
Ook zijn er mensen die chatten of via 
beeldverbinding met elkaar commu-
niceren. Ook met familie, vrienden en 
kleinkinderen ver weg.

Samenredzaamheid
De komende jaren zal er veel veran-
deren op het gebied van de zorg. 
Natuurlijk regelt de overheid nog 
steeds professionele zorg en onder- 
steuning. Nog meer dichtbij zelfs. We 
zullen echter ook meer samen moeten 
oppakken. Samenredzaamheid dus. Ik 
ben er daarbij ook van overtuigd dat 
eenzaamheid alleen goed is te bestrij- 
den wanneer we als familie, buren en 
wijkgenoten wat meer aandacht voor 
elkaar hebben. Dichtbij of met behulp 
van technische mogelijkheden ook 
veraf. Onze samenleving wordt daar 
ook plezieriger en begripvoller van. Van 
eenzaamheid naar samenredzaam-
heid. En die weduwnaar? Die maakt 
het goed. Hij heeft wat te bieden aan 
een druk gezin: aandacht. En dat gezin 
biedt hem dat ook: aandacht.

Otwin van Dijk
Lid 2e kamer, woordvoerder ‘Zorg’

Aandacht

Felicitatieproject Rivierenbuurt bezoekt eenzamen
Eén van de meest sprekende voorbeelden van eenzaamheidsbestrijding in Zuid is het 
Felicitatieproject vanuit ‘Huis in de Wijk’ Rivierenbuurt. Een project dat met de onmisbare 
begeleiding van welzijnsinstelling Dynamo in stand wordt gehouden. De club bestaat nu 
vijfenveertig jaar en bezoekt per jaar ruim 900 ouderen van boven de zeventig.

Door Estella Heesen
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kracht is Flora Wagenaar. Ze doet 
het werk al meer dan twintig jaar. Het 
geheim van het Felicitatieproject is vol-
gens haar: “Zorg voor veel vrijwilligers. 
Mensen ergeren zich dan minder gauw 
aan elkaar en je hoeft ook niet zo 
dicht op elkaar te zitten. Er is altijd wel 
iemand waar je het mee kunt vinden.” 

Samenhang in de groep
Vrijwilligster Rie Stavast, is na haar 
pensioen bij het Felicitatieproject gaan 
werken. “Thuis zitten is niets voor mij.” 
Al achttien jaar is zij vrijwilligster en 
bezoekt ze kroonjarigen en eenzame 
ouderen.  Om de maand onderhouden 
één, twee of drie vijwilligers de con-
tacten met een eenzame buurtbewoner. 
Dat heeft voordelen omdat de mensen 
vaker hun verhaal kunnen vertellen 
en de vrijwilligers kunnen zo iets meer 
afstand houden.  

Hun werkwijze is simpel: breng buurt-
bewoners die zeventig jaar worden 
een felicitatiebezoek en leg ze uit wat 
er in de wijk te doen is voor ouderen. 
Mocht de jarige het leuk vinden om 
vaker bezoek te krijgen dan kan dat. 
Bij elk kroonjaar wordt het bezoek 
herhaald. Ook nieuwkomers in de buurt 
worden bezocht. Van de vrijwilligers 
wordt verwacht dat ze een luisterend 
oor hebben, goed met mensen kunnen 
omgaan en een beetje geduld hebben. 
Maar ook sociaal zijn want het team 
moet het samen doen. Belangstelling 
voor elkaar is belangrijk.

Veel vrijwilligers
Inderdaad heel simpel, maar achter 
de ogenschijnlijk eenvoudige opdracht 
schuilt een groep van zo'n vijfentwintig 
vrijwilligers varierend in leeftijd tussen 
de dertig en tachtig jaar. Drijvende 

Het zijn niet alleen de bezoekjes die 
de activiteiten zo succesvol maken. 
Het is vooral de grote samenhang in 
de groep, waardoor het verloop onder 
de vrijwilligers minimaal is. Elke maand 
organiseert Flora voor alle vrijwilligers 
een bijeenkomst in het Huis van de 
Wijk. Een deskundige van een ou-
derenclub uit de buurt zorgt voor het 
inhoudelijk deel. En er is koffie met 
koekjes voor de gezelligheid. 

We laten niemand los
Het is niet vrijblijvend om vrijwilliger 
te zijn. Flora Wagenaar: “Ik wil dat de 
mensen ook onderling goed met elkaar 
zijn. Ik vraag betrokkenheid. De groep 
is dat. Ze zijn verknocht aan elkaar.” 
Als iemand te oud wordt om op pad te 
gaan, blijft het contact met het project 
bestaan. “We laten niemand los.” 
Ze vertelt dat haar missie `maatschap-
pelijke winst` is. “ Het project moet zijn 
subsidiegeld waard zijn. De winst zit ´m 
in de resultaten die we behalen voor de 
ouderen. De groep moet goed draaien 
en de verhalen die verteld worden 
zijn bijzonder. Het werk is belangrijk 
en leuk, dat motiveert. De vrijwilligers 
maken mij enthousiast.” 
De moeilijke gevallen gaan vaak naar 
Rie Stavast. Dan gaat het om mensen 
die licht dementeren of  anderszins 
problemen hebben. Flora: “Rie heeft de 
rust om met deze mensen om te gaan. 
Bovendien kan ze de problematiek van 
zich af zetten en dat is heel belangrijk.” 

Gezelligheidsbezoekjes
Door de verjonging in de buurt heeft 
het Felicitatieproject haar bestand met 
eenzame ouderen sterk uitgebreid en 
brengt zij veel meer eenzaamheids-
bezoekjes. Wagenaar: “Wij noemen 
het zelf gezelligheidsbezoekjes want 
dat klinkt iets aangenamer.” Op het 
formulier dat de mensen bij een eerste 
bezoek krijgen wordt gevraagd of ze 
vaker bezoek willen ontvangen van 
ons. Als dat het geval is, doen we dat.”
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Van de voorzitter

In Amsterdam doen we het al jaren, sa-
menwerken met de VVD. In de Stopera 
is dat samen met Groen Links, in ons 
eigen stadsdeelkantoor met D’66 erbij. 
We moeten wat aardiger zijn voor auto’s 
en huizenbezitters en minder doen voor 
de zwakkeren dan we zouden willen. In 
Zuid hebben we na de verkiezingen van 
2010 een zwaar jaar met veel bezuinig-
ingen gehad. We hebben het vreedzaam 
doorstaan. Paars is in Amsterdam een 
mooie kleur.

Hoe anders gaat het in den Haag. Het 
gleed daar van een droomstart door 
naar een nachtmerrie. De VVD-onder-
handelaars hadden zich verkeken op het 
verkopen van de inkomensafhankelijke 
zorgverzekering aan hun achterban. De 
hele samenleving voelde zich overvallen. 
Eigenaardig; de PvdA heeft sinds we de 
basisverzekering hebben een inkomens-
afhankelijke premie in haar verkiezings- 
programma staan. Inmiddels is het plan 
begraven.
Was de zorgpremie de original sin, ook 
verder hebben Rutte en zijn VVD-mi-

nisters een ongelukkige start. Schippers 
dreigde met opstappen en moet straks 
draconisch bezuinigen. Schultz van Hae-
gen weet niet waar ze 250 miljoen moet 
halen. Stef Blok moet met een
huurplan aan de slag dat onuitvoerbaar 
zal blijken. Rutte zelf moest op de dag 
dat ik dit schrijf terugkomen op zijn 
belofte van geen Euro naar Griekenland. 
Hij is in hoog tempo afgebladderd. Wij als 

PvdA worden daar ook op aangekeken. 
Alleen Lodewijk Asscher staat nog fier 
overeind in de storm.
Maar dit kabinet heeft vier jaar. Tot 2014 
zijn er geen verkiezingen. PvdA en VVD 
kunnen samenwerken. Het is een kwestie 
van volhouden. Als de maatregelen in 
het accoord Nederland er  bovenop 
helpen, heeft het kabinet zo weer krediet. 
Er komen maatregelen die we niet leuk 
vinden. Zelf ben ik erg ontstemd over de 
bezuiniging op internationale samenwer- 
king. Samson is gelukkig vooraf eerlijk 
geweest: er zijn geen heilige huisjes 
meer, je kan niets beloven in tijden van 
bezuinigingen. We waren gewaarschuwd.

Dat betekent niet dat we vier jaar onze 
mond moeten houden. Zuid zal de 
Haagse PvdA’ers constructief maar 
kritisch volgen. In de week dat het 
regeerakkoord openbaar werd kwamen 
drie kamerleden het al verdedigen in een 
politiek cafe met de PvdA Amsterdam 
West. We zullen ze blijven uitnodigen om 
hun keuzes te komen uitleggen. En bij 
een biertje achteraf leggen we uit hoe wij 
hier samenwerken met de VVD.

Martijn Meeter 

De PvdA heeft in de begroting 
voor 2013 belangrijke voorstel-
len gedaan op het gebied van 
eenzaamheid. Belangrijk uit-
gangspunt is daarbij geweest de 
armoede die mensen door de cri-
sis die Nederland treft en ervoor 
te zorgen dat iedereen mee kan 
blijven doen. 

Een belangrijk wapenfeit is het behoud 
van de Sportinstuif in de Pijp waarbij de 
PvdA samen met D66 optrok. Het is een 
ontmoetingsplek waar jong en oud, en 
zowel lichamelijk als geestelijk minder 
validen elkaar treffen. De kosten om 
mee te doen zijn laag en er wordt goed 
gebruik van gemaakt. Een plek om trots 
op te zijn. 
Hoog op de agenda stond de toegan-
kelijkheid van sport. Er is veel geld 

voor vrijgemaakt en dan met name om 
sportverenigingen beter bereikbaar te 
maken voor mensen met een beperking. 
Daarnaast is er meer aandacht ge-
komen voor het schoonhouden en recht-
leggen van de stoepen en straten zodat 
bewoners veilig de straat op kunnen.
Op sociaal gebied heeft de fractie geld 
gevraagd voor het participatiecen-
trum waar mensen met een uitkering 
weer terug in de maatschappij worden 
geholpen. Het centrum heeft al veel 
werk verzet maar het gaat de fractie 
niet snel genoeg. Extra geld moet het 
aantal mensen dat ondersteuning krijgt 
vergroten. 
De  schuldhulpverlening heeft meer geld 
gekregen om vooral nieuwe groepen 
als jongeren, ZZP-ers, flexwerkers en 
ouderen bijstand te bieden omdat zij 
vanwege de recessie te maken krijgen 

met een sterke daling van hun inkomen.  
Om de samenhang tussen bewoners 
te vergroten heeft de fractie ingezet op 
meer ouderbetrokkenheid op scholen en 
kinderopvang, burgeriniatieven beter te 
ondersteunen, behoud van de inburge- 
ring, het speeltuinwerk te waarborgen, 
een verhoging van het budget voor 
kunst en cultuur en homotolerantie 
te bevorderen. Het is een pakket aan 
maatregelen en extra ondersteuning van 
belangrijke activiteiten in het stadsdeel 
voor bijna anderhalf miljoen. 
Fractievoorzitter Marijn van Ballegooi-
jen: “De kern van deze begroting is het 
tegen gaan van eenzaamheid en ar-
moedebestrijding. De voorstellen die zijn 
aangenomen helpt bewoners om mee te 
doen op allerlei gebied. We mogen trots 
zijn op wat we afgelopen weken bereikt 
hebben.”
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