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COLUMN – Zaterdag Live 13 april 2019 - Columnist: Peter Drijver 

 
Welzijn 
 
Welzijn. Check. 
In de wijk. Check 
Kleinschalig. Check. 
Ondernemerschap. Check. 
 
Het al-weer-niet-zo-nieuwe college heeft innovatieve aanpak gevraagd voor zorgverlening in de 
wijken. Tot zover niks nieuws. Dat verzinnen ze elke 4 jaar. 
 
Het bestuur stelt nu subsidie beschikbaar en is op zoek naar ondernemerschap en een passende 
kleinschalige aanpak. Per wijk worden voorstellen gewogen of ze een waardevolle aanpak zijn 
en dat kan in de ene wijk anders zijn dan in de andere wijk. 
Allemaal gezond verstand lijkt me.  
En er zijn kansrijke ideeën genoeg. Vorige week ontstond ophef in de gemeenteraad omdat de 
Theresiakerk op de driesprong van de Apeldoornselaan de Escamplaan en de Dierenselaan zou 
moeten worden gesloopt voor een flat met 17appartementen plus een supermarkt en 
parkeergarage in de tuin. De bewonersorganisatie Nieuw Hart voor de Wijk had een meeslepend 
tegenvoorstel. Behoud die mooie kerk, maakt van de pastorie een kantoorverzamelgebouw en 
integreer opvang, zorg en culturele activiteiten met een bescheiden horecafunctie. Maak er een 
laagdrempelige ontmoetingsplek van waar veel kan en doorbreek categorieën. 
Doorgaans kan dat niet in een woonhuis, niet in een winkel, maar je hebt iets groters nodig. Een 
oude school, oude bibliotheek, leegstaand kantoor, een pastorie of kerk … Kerken waren ooit de 
hartjes van de in parochies ingedeelde gemeentes. Net als openbare scholen. Daarom zijn die 
gebouwen geknipt om op buurtniveau die eigentijdse hart-functie op te nemen. Ze hebben grote 
en kleine ruimtes en liggen altijd centraal. Je kunt er je fiets en scootmobiel kwijt. Kijk naar de 
Julianakerk aan de Kempstraat, vreemd genoeg ooit door de gemeente gekocht omdat er 
anders een moskee in zou komen. 
 
En over de gemeente gesproken, als je de recente herijking van het welzijnsbeleid per wijk 
doorleest, past het voorstel om de Theresiakerk daarvoor in te zetten als een deksel op het 
potje van Rustenburg Oostbroek. 
Daarbij zijn kerken niet duur: het is moeilijk te verhandelen vastgoed door de maatschappelijke 
bestemming, de gebruiksmogelijkheden en soms de monumentenstatus. Nadeel is het 
opgelopen achterstallig onderhoud maar ik daag dit ‘out-of-the-box’ college uit om met een 
stadsbrede aanpak te komen en een aanvraag voor een eenmalige ‘kanjersubsidie’ in te dienen 
bij het rijk. Dan bezorgt ze onze stad in 1 keer de meest prachtige buurthuizen van het land. 
De crux is natuurlijk het ondernemerschap om de boel te runnen: de gastheren en gastvrouwen 
moeten de speeltuinoma’s en opa’s zijn voor de kleinsten, de jeugdherberg vader en moeder 
van de opgeschoten jongeren, de mantelzorgers van ouderen en alleenstaanden, de barista’s 
voor de bezoekers en de koks voor de maaltijden. 
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Dit college heeft mooie ambities over opvoeding, onderwijs en het stimuleren van 
ondernemingszin en creativiteit: er zit warempel samenhang in ambities. 
Zet ‘m op Kavita. Doorpakken. Samenwerken met andere wethouders in dezelfde buurten voor 
dezelfde mensen. Een Haags model graag. 


