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Jaarverslag Stichting ROAT 2020
Voorwoord:
In alle opzichten is het jaar 2020 te kenmerken als een hectisch jaar met pieken en dalen. Uiteraard
stonden de corona maatregelen vanaf half maart daarbij centraal. Veel activiteiten moesten worden
geannuleerd. In alle opzichten hebben we moeten omschakelen naar een andere manier van werken
en werd van onze organisatie verwacht dat we op een inventieve en creatieve manier inspelen op de
sociale gevolgen van deze crisis. Daarnaast werden we In de loop van 2020 opgezadeld met een
toekomstige bezuinigingsoperatie van 150.000,- euro. Deze voorgenomen bezuinigingen hingen als
een zwaard van Damocles om de nek van onze organisatie, hetgeen ook zijn weerslag heeft gehad op
de in dienst zijnde personeelsleden.
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Inspirerend waren de spontane initiatieven uit het voorliggende veld om kwetsbare burgers tot steun
te zijn. Als welzijnsorganisatie mochten we deel uitmaken van velerlei acties in de frontlinie.
Initiatieven zoals digitale huiswerkondersteuning, burenhulp, de boodschappendienst, de uitgifte van
noodpakketten in samenwerking met L’Escaut, meer bewegen voor ouderen in thuissituatie, de
aangepaste zomerspelen voor kwetsbare kinderen in samenwerking met de Augeo Foundation, de
Wintergames en allerlei incidentele acties in de wijken van Vlissingen waren hoogtepunten in deze
crisissituatie.
Met gepaste trots kijken we ook terug op de inzet van onze jongerenwerkers in de voorste linies
tijdens deze pandemie. Naast de activiteiten die nog wel doorgang konden vinden in de
buitenruimte, waren onze jongerenwerkers vooral tot laat in de avond inzetbaar om de toenemende
jeugdoverlast in de wijken tegen te gaan. Vooral gedurende de eerste maanden van de corona crisis
geen ongevaarlijke klus met kans op besmettingsgevaar in een periode dat er nog weinig bekend was
over de input van het corona virus.
In weerwoord op de voorgenomen bezuinigingen is binnen onze eigen organisatie gedurende 2020
een herpositionering opgestart om beter voorbereid te zijn op de nieuwe ontwikkelingen binnen het
sociale domein. Daarbij willen we meer focussen op onze kerntaken en minder passende taken
afstoten of overhevelen naar andere organisaties toe.
De cijfers en resultaten in dit jaarverslag wijken behoorlijk af van de voorliggende jaren. Uiteraard
heeft deze afwijking grotendeels te maken met de lock down tijdens de corona pandemie. Dat wil
niet zeggen dat we hebben stil gezeten in het afgelopen jaar. Integendeel met veel passie en inzet
hebben we de kwaliteit van onze dienstverlening op peil gehouden. Daarbij hebben we veel baat
gehad van de bestaande wijknetwerken, waardoor we veel krachten samen konden bundelen om
juist kwetsbare burgers tot steun te zijn.
De corona crisis zal ook volgend jaar nog verder gaan doorwerken op de activiteiten vanuit onze
organisatie. Zoals in het afgelopen jaar willen we ons daarbij vooral richten op praktische
mogelijkheden en creatieve oplossingen dan op het problematiseren van een situatie. Dat is ook de
kracht vanuit onze organisatie.
Kortom een jaar met hoogtepunten en enkele tegenslagen, waarbij we erin geslaagd zijn om nieuwe
ontwikkelingen in samenwerking met onze wijkpartners tot stand te hebben gebracht.

Angelo Anzola,
Directeur Stichting ROAT
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Leeswijzer
In dit jaarverslag leggen we inhoudelijke verantwoording af over onze werkzaamheden in het
afgelopen jaar voor de overeengekomen prestatie afspraken, welke in de gemeentelijke beschikking
zijn vastgelegd. Vanwege de corona crisis hebben we een groot aantal activiteiten helaas moeten
annuleren. Desondanks hebben we een uiterste inspanning geleverd om de prestatie afspraken
zoveel mogelijk na te komen. Opnieuw hebben we gekozen voor het visualiseren van onze resultaten
in woord en in beeld.
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In hoofdstuk 1 worden de resultaten beschreven van de aanpak van jongeren/ jong volwassenen met
(kans op) risicogedrag in de wijken van Vlissingen. Per wijk wordt schematisch weergegeven hoeveel
risicojongeren procesmatig in beeld zijn en hoeveel jongeren inmiddels zijn doorgestroomd naar
scholing , werk of een traject hebben doorlopen. Door de corona crisis konden jongeren met risico
gedrag moeilijk aan een geschikte stageplaats komen. Vanuit onze organisatie hebben we op een
creatieve manier toch veel jongeren aan een stageplaats kunnen helpen.
Verder wordt aangegeven op welke manier voormalige risicojongeren worden ingezet als vrijwilliger
bij activiteiten en hoeveel van deze jongeren/ jong volwassenen in het afgelopen jaar een
startkwalificatie hebben behaald. Tenslotte brengen wij voor u de overlast hotspots gedurende 2020
in beeld. In dit corona jaar zijn het aantal overlastmeldingen bijna verdubbeld t.o.v. voorgaande
jaren. Om tot een effectieve aanpak te komen werd daarbij integraal samengewerkt met politie,
handhaving, straatcoaches, buurtpreventieteams en bewoners om deze overlast terug te brengen tot
aanvaardbare normen. In de meeste gevallen is dit ook gelukt.
Hoofdstuk 2 gaat over de ambulante inzet van het jongerenwerk zowel vanuit accommodaties en
vindplaatsen als op straatniveau en de resultaten daarvan. Onze aandacht gaat daarbij uit naar zowel
12- als 12+ jongeren. Dit alles moet leiden tot een vermindering van de spanningen tussen groepen
in de buurt of wijk. Verder is aandacht besteed aan het rapporteren van informatie en analyses
tussen gemeente en ROAT om te komen tot een effectieve(re) aanpak van het
jongerenwerk/jongeren opbouwwerk.
Hoofdstuk 3 gaat over de inzet van jongerenaccommodaties als middel, waarbij jongeren zelf
verantwoordelijk worden voor de inhoud en programmering van jongerenavonden. Het beschrijft
ook onze zoektocht naar een beter alternatief voor het huidige jeugdhonk in het Middengebied en
het vinden van een nieuwe geschikte locatie van het jeugdhonk in Oost-Souburg.
Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het jongerenwerk plus. Door deze tijdelijke uitbreiding van
het jongerenwerk kon worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de contacten met de scholen en in
de contacten met kwetsbare meiden en jongeren in relatie tot pestgedrag en weerbaarheid. Verder
wordt de signaalfunctie van jongerenwerkers beschreven in de breedte van het sociale domein; de
casusregie op complexe problematiek en de inzet van het jongerenopbouwwerk in de buurt.
Daarnaast ging extra aandacht uit naar kwetsbare 30 plusser met beginnende problematiek
Hoofdstuk 5 beschrijft onze inzet vanuit St. ROAT om vorm en inhoud te geven aan de
multidisciplinaire teams regievoering complexe casuïstiek in samenwerking met MWW en Intervence
en het team WMO en Jeugd van de gemeente Vlissingen.
Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de inzet door het opbouwwerk, waarbij een toename in de
sociale samenhang, leefbaarheid en onderlinge verdraagzaamheid in de wijken centraal staan.
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Verder beschrijven we de resultaten van de voortzetting van de coördinerende taken van de
operationele wijknetwerken binnen het voorliggende veld en het opstarten van de wijknetwerken in
Groot Lammerenburg en het Centrum gebied in corona tijd.
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In hoofdstuk 7 leggen we verantwoording af voor de voortgang rondom het 75+ project “ In je buurt
in hoofdstuk 8 worden de resultaten benoemd rondom de opzet, begeleiding en ondersteuning van
de buurtpreventieteams in de Vlissingse wijken.
In hoofdstuk 9 beschrijven we de voortzetting van onze buurtsport activiteiten met als doel om een
nog hoger bereik te realiseren van dit laagdrempelig aanbod. Een groter bereik stond ook beschreven
voor onze sport- en speluitleen onder scholen , verenigingen en bewonersorganisaties.
In hoofdstuk 10 worden alle samenwerkingspartners in beeld gebracht.
Hoofdstuk 11 geeft een beeld van het verminderd aantal deelnemers tijdens dit corona jaar aan de
reguliere en incidentele activiteiten , welke nog konden worden voortgezet met inachtneming van
alle RIVM maatregelen
Tenslotte noemen we in hoofdstuk 12 enkele belangrijke ontwikkelingen en signaleringen die de
komende jaren de aandacht van Stichting ROAT zullen opeisen.
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Hoofdstuk 1: Prestatieafspraken Risicojongeren/risicoaanpak
1.1

Aanpak van overlastmeldingen over jongeren in samenwerking met politie en gemeente
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In de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 hebben ons 85
overlastmeldingen bereikt, waarop actie is ondernomen. Met name tijdens de eerste lock
down zijn het aantal overlastmeldingen bijna verdubbeld. Onze straatcoaches hebben de
meldingen opgepakt en teruggekoppeld richting de melders. Sommige meldingen hadden
betrekking op een en dezelfde locatie, zodat deze melding meerdere keren voorkomt in ons
registratiesysteem. Vanaf half maart 2020 was er weinig te doen voor de jeugd. De meeste
reguliere activiteiten moesten worden gestopt. Veel jongeren zochten hun vertier op straat.
Vooral op plekjes waar zij niet altijd even goed zichtbaar waren voor de buitenwacht. Soms in
combinatie met middelengebruik
Verder viel op dat er ook meldingen vanuit locaties binnen kwamen, die normaliter niet echt
in beeld zijn bij onze straatcoaches. Daardoor hebben we nieuwe contacten kunnen leggen
met jongeren die voorheen nog niet in beeld waren.
Tenslotte moeten we constateren dat de condities waarop onze straatcoaches en
jongerenwerkers hun taken moesten vervullen in de afgelopen maanden zeker niet optimaal
waren. Geen alternatieven kunnen bieden via de jeugdhonken en altijd afstand houden om
gezondheidsrisico’s te vermijden. Onze straatcoaches stonden voortdurend in de frontlinie
en moesten de afgelopen maanden flink aanpoten om alle overlastmeldingen tot laat in de
avond aan te pakken. Gedeeltelijk zijn we daar dan ook in geslaagd. Daarnaast moeten we
ook constateren dat we vanuit onze preventieve taakstelling helaas niet alle excessen in
coronatijd hebben weten te voorkomen. We doelen daarmee op de aanslag bij het stadhuis
en de vuurwerkrellen in Oost-Souburg. In beide gevallen was de invloed via de sociale media
zo groot dat repressief handelen de enige oplossing bleek te zijn. Met dank aan onze
samenwerkingspartners waaronder de politie en handhaving.
1.2

Het begeleiden van jongeren/ jong volwassenen met (kans op) risicogedrag (gem. 80)
Ondanks de corona beperkingen zijn we er toch in geslaagd om via het straathoekwerk veel
jongeren en jong volwassenen te bereiken. Ook nieuwe jongeren kwamen op straat in beeld
vanwege de corona beperkingen. In het afgelopen jaar hebben we 111 jongeren met kans op
risicogedrag bereikt, verdeeld over de verschillende wijken van Vlissingen. Deze doelgroep
heeft voortdurend de aandacht van onze werkers. Soms vallen jongeren af omdat zij een
stabiele situatie hebben bereikt, maar er stromen ook weer nieuwe jongeren in met
risicogedrag We zien wel veel verschil in de ondersteuningsfunctie die geboden kan worden
in corona tijd. De contacten zijn oppervlakkiger van aard en vinden nu vooral op straat plaats.
Geen ideale situatie om tot verdieping te komen. In een aantal gevallen wordt een fysieke
afspraak bij ROAT ingepland. Digitale afspraken gaan niet werken bij deze doelgroep. Als het
gaat om hoeveel nieuwe jongeren met risicogedrag gedurende 2020 bij onze werkers nieuw
in beeld zijn gekomen, bedraagt dit aantal 26 jongeren.

1.3

Het organiseren van activiteiten in buurten en wijken
Tot 16 maart vonden de reguliere activiteiten plaats: buurtsportactiviteiten (12 x per week)
en de reguliere activiteiten in onze jeugdhonken (14x per week). Sedert half maart moesten
alle activiteiten worden stil gelegd vanwege het corona virus.
Om de gevolgen van de corona maatregelen te verzachten is gestart met
huiswerkondersteuning voor kinderen van de basisscholen en leerlingen van het voortgezet
onderwijs.
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Vanaf eind april is een voorzichtige start gemaakt op de RKF playground om voor de
doelgroep 12- gedurende 3 middagen per week een kleinschalige activiteit te organiseren.
Uiteraard werden deze spelactiviteiten uitgevoerd volgens de strikte richtlijnen vanuit het
RIVM .
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In de maand juli vonden de aangepaste zomerspelen plaats, die gericht waren op kwetsbare
kinderen uit de wijken van Vlissingen. Werving vond plaats via de wijknetwerken en de
bestaande contacten vanuit het jongerenwerk. Centraal tijdens de activiteiten stond het
verhogen van de weerbaarheid en veerkracht van kwetsbare kinderen.
Verder konden de 12+ activiteiten in jeugdhonk de Paraplu en in studio Westerzicht vanaf 1
juli weer worden opgepakt. De geplande vakantie activiteiten voor de doelgroep 12+
jongeren in samenwerking met Boulevard Experience moesten helaas worden gecanceld.
In samenwerking met Kunst Educatie Walcheren, Vlissingen in Beweging, Jeugdfonds sport
en cultuur en de Johan Cruijff Foundation, zijn op de playground in de wijk Bossenburgh een
aantal workshops gerealiseerd rondom het thema Cultuur@Cruijff court Vlissingen. De
bijeenkomsten werden afgesloten middels een panna knock out kampioenschap.
Vanaf oktober zitten we opnieuw in een gedeeltelijke lock down. Alle 12+ activiteiten die
sedert september waren opgestart , moesten weer worden stopgezet. De aandacht van onze
jongerenwerkers is vooral gericht op preventie van jeugdoverlast en het dempen van de
gevolgen van de corona maatregelen bij de jeugd op straat en op pleintjes.
In december hebben we nog invulling gegeven aan de wintergames in samenwerking met de
RKF. Door het beschikbaar stellen van een gemeentelijke ontheffing konden we een
aantrekkelijk aanbod realiseren voor de jeugd tot en met 17 jaar in sporthal Baskensburg en
in de Combinatie. Dit om verveling onder de jeugd in de wijken van Vlissingen gedurende de
periode tussen Kerst en Nieuw tegen te gaan.
1.4

Minimaal 5 jongeren behalen een startkwalificatie
Gedurende de afgelopen maanden hebben een tiental jongeren zich aangemeld voor een
VCA training voor starters en gevorderden. Slechts 4 jongeren hebben uiteindelijk een
startkwalificatie behaald. De opzet van de training bleek minder geschikt voor deze
doelgroep jongeren. Geen groepsbijeenkomsten vooraf om de lesstof uitgebreid door te
nemen, maar zelfstudie. Slechts een eendaagse bijeenkomst met aansluitend het examen.
Naarmate de coronacrisis vorderde, nam ook de motivatie op het behalen van een
startkwalificatie af. In totaal behaalden 5 jongeren een startkwalificatie in het afgelopen jaar.

1.5

Trajectbegeleiding en uitgifte postadressen m.b.t. risicojongeren en jong volwassenen
Vanwege de corona maatregelen hebben we minder trajecten kunnen uitvoeren dan in
voorgaande jaren. Gedurende de eerste lock down periode was het niet toegestaan om
cliënten op kantoor te ontvangen. Digitale consulten met deze doelgroep zijn niet haalbaar
gebleken. Na de versoepelingen kon trajectbegeleiding weer gedeeltelijk worden opgestart.
Uiteraard zien we dit ook terug in de cijfers van 2020.
De methodiek trajectbegeleiding wordt ingeschakeld indien hulpvragers op meerdere
leefgebieden binnen het sociale domein risico’s lopen. Daarbij moet men denken aan weinig
inkomen- en schuldenproblematiek, geen scholing/ werk, geen goede huisvesting, geen
sociaal netwerk, verslaving of andersoortige problematiek. De doelgroep waarop
trajectbegeleiding zich richt zijn vooral jong volwassenen vanaf 18 plus. Het zijn in de regel
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jongeren en jong volwassenen met een grote kans op risicogedrag. Trajectbegeleiding wordt
heel laagdrempelig ingezet en samen met de betrokkenen wordt een ondersteuningsplan
opgesteld. Niet zelden vervult de trajectbegeleidster ook de brugfunctie richting de
hulpverlening en dienstverlenende organisaties. De trajectbegeleidster werkt daarbij nauw
samen met de straatcoaches, gemeente, RBL, Orionis, reclassering, uitzendbureaus en met
velerlei hulpverlening instanties.
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2019
2020

23 trajecten
11 nieuwe trajecten

Het organiseren van trajecten in
buurten en wijken

11
23

2019

2019
2020

2020

17 postadressen
19 ingeschreven postadressen

Het organiseren van postadressen in
buurten en wijken

17

19

2019

2020
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N.B. De vraag naar postadressen ligt in feite hoger. Postadressen worden uitsluitend
verstrekt voor de periode van 3 maanden in combinatie met een ondersteuningsplan. Daarbij
moet de hulpvrager bereid zijn om aan zijn persoonlijke doelen te werken met uitzicht op
voldoende zelfredzaamheid. Bij het gezamenlijk opstellen van een ondersteuningsplan wordt
breder gekeken naar meerdere leefgebieden van de hulpvrager.
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Hoofdstuk 2: Prestatie afspraken ambulant jongerenwerk/jongeren opbouwwerk
2.1

Het vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij de lokale samenleving en het
verminderen van de spanningen tussen groepen jongeren in de buurten van Vlissingen
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Gedurende het afgelopen corona jaar was de gereedschapskist van de ambulant
jongerenwerk behoorlijk uitgedund. Normaliter kun je jongeren betrekken bij de lokale
samenleving middels allerlei activiteiten en ontmoetingen. Vanwege de beperkingen vanaf
16 maart was dat helaas niet altijd meer mogelijk. Naarmate de maatregelen van de lock
down steeds opnieuw werden verlengd, namen de spanningen onder de jeugd verder
toe. Hoewel de meeste jongeren zich goed hielden aan de RIVM maatregelen,
constateerden we tijdens de 2e corona golf in oktober 2020 dat een aantal jongeren de
corona teugels lieten vieren. Voor onze ambulant jongerenwerkers werd het lastig om
jongeren aan te spreken op eigen verantwoordelijkheid m.b.t. het negeren van de corona
maatregelen in de buitenruimte. Dit gedrag leidde ook tot onbegrip en een grotere kloof
tussen jong en oud in de samenleving.
De corona moeheid speelde ook een rol bij het digitale lesprogramma vanuit de VO scholen.
Vooral jongens en meiden die opgroeien in een onstabiele thuissituatie konden onvoldoende
regelmaat en discipline opbouwen om alle lessen goed te kunnen volgen. Dit leidde
vervolgens weer tot onderwijs achterstanden. Het plan om middels online bijeenkomsten en
digitale activiteiten deze jongeren in hun vrije tijd te benaderen, hebben we al spoedig in de
ijskast gezet.
In nauwe samenwerking met de Augeo Foundation hebben we in het afgelopen jaar extra
aandacht kunnen geven aan kwetsbare kinderen in de wijken van Vlissingen. Naast de
aangepaste zomerspelen voor deze doelgroep mochten we een 50 tal pluimen uitreiken aan
kinderen die het extra lastig hebben gehad in de thuissituatie of daarbuiten.
Naast de contacten op straat hadden onze jongerenwerkers een goed contact met de
jeugdgroepen via de WhatsApp groepsapp, snapchat en Instagram. Zo konden we toch in
contact blijven met de verschillende jeugdgroepen. Zeker geen ideale situatie, maar
toch nuttig om het contact met deze groepen niet te verliezen! Onder deze nieuwe
omstandigheden hebben we de lokale jeugdgroepen zo goed mogelijk kunnen blijven
monitoren en waar mogelijk spanningen kunnen wegnemen tussen bewoners en jongeren.
2.2

Het rapporteren van informatie en analyses tussen gemeente en ROAT om te komen tot een
effectieve(re) aanpak van het jongerenwerk/jongeren opbouwwerk
We zien dat een aantal geweldsdelicten op steeds jongere leeftijden plaatsvinden.
Intimidatie, bedreigingen, het bezit van vuurwerkbommen en steekwapens door jeugdigen
nemen in de afgelopen jaren steeds verder toe. Onder invloed van sub culturen, vloggers op
de sociale media en drillraps worden jongeren gestimuleerd tot stoer gedrag met
steekwapens. Ja zelfs enkele kinderen nemen dit kopieergedrag al over en worden
gesignaleerd met stanleymessen/ zakmessen op zak.
Om het tij te kunnen keren gaan onze jongerenwerkers zich intensiever richten op de
doelgroepen 10- 17 jarigen. Een andere aanpak daarbij is noodzakelijk. De contacten op
straat zijn daarbij essentieel, maar ontoereikend om tot ander gedrag te komen. Meerdere
contactmomenten per week gericht op opvang en ontmoeting, educatie en
talentontwikkeling zijn noodzakelijk om tot gedragsverandering te komen. Ook de sociale
8

S T I C H T I N G

omgeving van deze doelgroep wordt betrokken bij een effectieve aanpak evenals een aantal
van onze wijkpartners. Vanuit een integrale benadering is de kans op succes het grootst. Om
dit te bereiken is een geschikte ruimte noodzakelijk waar deze doelgroep dagelijks terecht
kan voor ontmoeting, maar ook voor huiswerkbegeleiding of hulpvragen.
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Bij structurele overlast situaties wordt door de jongerenwerkers een plan van aanpak
samengesteld, waarbij ook de rol van onze samenwerkingspartners in wordt meegenomen.
Deze plannen worden getoetst tijdens het jeugd overlast overleg. Zo proberen we tot een
sluitende aanpak te komen, waarin we elkaar verder versterken.
In het verlengde hiervan vindt een tweewekelijks beleidsmatig overleg plaats tussen de
operationeel politiechef, onze expert risico analist en de gemeentelijke afdeling AOV om aan
de hand van nieuwe inzichten en analyses te komen tot een effectievere aanpak. Dit had o.a.
tot effect dat er gedurende de zomeraanpak 2020 moest worden opgeschaald om de
jeugdoverlast in het kader van de corona maatregelen verder in de kiem te smoren. Omdat
we nog weinig ervaring hebben met de effecten van deze noodmaatregelen op de
jeugdoverlast in de wijken van Vlissingen rondom de bestrijding van deze pandemie, was het
soms lastig om een goede inschatting te kunnen maken.
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Hoofdstuk 3 Coördinatie (zelf) beheer jeugdhonken
3.1
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ROAT werkt in nauw overleg met de gemeente een plan uit rondom de coördinatie en opzet
van (zelf)beheer van de beschikbare jeugdhonken door de jongeren

Indien je de keuze maakt om jongeren zelf verantwoordelijk te maken voor een jeugdhonk is
een belangrijke voorwaarde dat je de jongeren zelf betrekt bij het realiseren van een
jeugdhonk. In Oost Souburg moest het gebouw Multiculti wijken vanwege de geplande
bezuinigingsoperatie rondom de gemeentelijke accommodaties. Een hard gelag, want dit
gebouw vervulde tot voor kort een belangrijke functie voor de opgroeiende jeugd met (kans
op) risicogedrag in Oost-Souburg. In goed overleg met de gemeente is besloten om een
gedeelte van de sporthal Van Duyvenvoorde te betrekken als jeugdhonk. De verbouwing van
deze locatie stond al in de steigers totdat we in overleg met de jeugdgroepen erachter
kwamen dat het vestigen van een jeugdhonk in een sporthal geen goede optie bleek te zijn.
Gelukkig konden we deze fout nog herstellen en heeft de jeugd unaniem gekozen voor de
verbouw van de voormalige studioruimte binnen Razzmatazz. Momenteel wordt deze ruimte
gebruiksklaar gemaakt als jeugdhonk. Weliswaar een veel kleinere en beperkte ruimte dan
het gedeelte van de sporthal, maar wel een laagdrempelige locatie waar de jeugd zich thuis
voelt.
Datzelfde geldt voor het huidige jeugdhonk Olympus in het Middengebied. Hoewel de locatie
prima is, voldoet de ruimte niet aan de verwachting van een jeugdhonk. Eigenlijk was deze
ruimte destijds de enige optie die direct beschikbaar was.
Al enkele jaren zijn we nu op zoek naar een geschikter gebouw in het Middengebied. De
jongeren uit het Middengebied hebben meegezocht en diverse locaties zijn in het afgelopen
jaar in beeld geweest. Helaas moeten we constateren dat alle pogingen daartoe tot nu toe
op niets zijn uitgelopen. Het corona tijdperk heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat een goede
ontmoetingsplaats in de wijk van belang is om met jongeren een traject aan te gaan. Naast
professionaliteit en aandacht voor de positie van de jongeren, moet je deze doelgroep ook
iets kunnen bieden. Een jeugdhonk dat na schooltijd en in de weekenden open is Activiteiten
in de vorm van opvang, ontmoeting , educatie en talentontwikkeling kunnen daarbij helpend
zijn om dichter op de bal te kunnen spelen om gedragsverandering te bereiken.
In het afgelopen jaar hebben we vanwege de corona maatregelen slechts de eerste 2,5
maand gebruik kunnen maken van de beschikbare jeugdhonken. Vanaf eind juni tot
en met september konden we vanwege de versoepelingen voor de jeugd vanaf 13 t/m 17
het jeugdhonk De Paraplu nog enkele keren per week openen .De overige maanden waren
de jeugdhonken dicht. Uiteraard zien we dit ook terug in de bezoekers aantallen, maar veel
belangrijker misten we de mogelijkheid om in een vertrouwde omgeving tot verdieping te
komen met de jeugd!
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Hoofdstuk 4: Jongerenwerk plus, voortzetting van extra inzet jongerenwerk t.b.v.
kwetsbare groepen
20190609visitekaartjes.indd 1

4.1

Inzet van jongerencoaches in en nabij scholen voor jongeren met risicovol gedrag
Bij aanvang van het jongerenwerk plus is vooral geïnvesteerd in de contacten met de
wijkscholen .Een belangrijke vindplaats voor het jongerenwerk om al in een vroeg stadium
(preventief) in contact te komen met de opgroeiende jeugd in de wijk. Allerlei buitenschoolse
activiteiten zijn daaruit voortgekomen.
De contacten met de scholen van het voortgezet onderwijs zijn in de afgelopen 2 jaar verder
geïntensiveerd. Dat geldt zowel voor het meidenwerk als voor het jongerenwerk. Uit de
contacten met de wijknetwerken kwamen nieuwe samenwerkingsvormen tot stand tussen
scholen, Emergis preventieteam 1nul1 en de GGD. Dit heeft geleid tot de opzet van een
frisfeest welke op 24 april zou plaatsvinden, maar nu vanwege de coronacrisis is uitgesteld.
In de contacten met het Scheldemond College heeft onze jongerenwerker direct na de
zomervakantie een 6 tal gastlessen verzorgd rondom het landelijk thema “No Schanks”..
Daardoor was het mogelijk om contact te maken met 120 leerlingen vanuit het VMBO.
In een open dialoog is met verschillende klassen gesproken over de risico’s door het bezit van
steekwapens en de angstcultuur onder jeugdigen om veilig uit te gaan. Hier willen we zeker
een vervolg aan geven. Zij kregen ook uitleg wat het jongerenwerk voor hen kan betekenen.
Het is jammer dat we vanwege de corona maatregelen een groot gedeelte van het afgelopen
jaar niet terecht konden op de VO scholen. Er zijn afspraken gemaakt om te komen tot
meerdere gastlessen en het bemensen van een inloopspreekuur in de school in
samenwerking met het 1nul1team.
Ook via het project huiswerkondersteuning aan kwetsbare leerlingen willen we de
samenwerking met de wijkscholen en het voortgezet onderwijs verder gaan uitbouwen.
Op verzoek hebben onze jongerenwerkers onderzoek gedaan naar enkele incidenten die
buiten schooltijd hebben plaatsgevonden op het schoolplein. Deze incidenten kwamen ook
aan de orde tijdens het jeugd overlast overleg.

4.2

Signaalfunctie van jongerenwerkers in de breedte van het sociaal domein
Jongerenwerkers vervullen een belangrijke brugfunctie tussen de doelgroep jongeren en de
samenwerkingspartners binnen het sociale domein. Jongerenwerkers participeren binnen de
wijknetwerken en zijn steeds beter vindbaar voor een groot aantal organisaties binnen het
sociale domein. De participatie van de jongerenwerkers binnen de huidige wijknetwerken is
nog niet optimaal en dat geldt zeker ook voor de afgelopen digitale wijknetwerken. Het is
belangrijk dat jongerenwerkers een juiste balans weten te vinden tussen overleg met
samenwerkingspartners en hun aanwezigheid op de verschillende vindplaatsen bij de
jongeren zelf. Soms in de functie van vertrouwenspersoon, soms als een maatje, soms als
ondersteuner bij belangenbehartiging , maar vooral met als doel om jeugdigen in hun eigen
kracht te zetten en waar nodig gedragsverandering te stimuleren. Jongerenwerkers hebben
verder een belangrijke signaalfunctie binnen de wijknetwerken.

4.3

Casusregie op complexe problematiek
Jongerenwerkers vervullen regelmatig essentiële deeltaken in complexe problematiek. Hun
positie is anders dan die van de hulpverlenende organisaties. Jongerenwerkers hebben soms
11
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rechtstreeks een ingang bij risico gezinnen. Ze spreken de taal van de jongeren en vervullen
een brugfunctie richting de betrokken hulpverleners .De transitie jeugd heeft nieuwe
mogelijkheden gecreëerd voor een eigen inbreng van de jongerenwerker in complexe
problematiek. Regelmatig nemen jongerenwerkers deel aan familie netwerk beraden. Hun
deelname leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen (soms out of the box), waar voorheen
niet aan gedacht werd.
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4.4

Inzet jongerenopbouwwerk in de buurt
Het jongerenopbouwwerk probeert een verbinding te leggen tussen de jongeren en
bewoners in de wijk. Ook jongeren hebben recht op een plekje en kunnen worden
betrokken bij de leefbaarheid van hun eigen buurt. Daardoor haal je jongeren uit de
anonimiteit en komt er een dialoog tot stand. Deze methode wordt regelmatig toegepast bij
jeugdoverlast. Onze werkers acteren in het spanningsveld tussen jeugd en volwassen en
zoeken samen met de betrokken jongeren en buurtbewoners naar oplossingen. In alle
wijken zijn onze jongerenopbouwwerkers in de afgelopen maanden actief geweest om het
spanningsveld tussen buurtbewoners en hangjongeren te normaliseren ( zie
overlastmeldingen)..De contacten met de buurtbewoners worden vastgelegd in ons
registratiesysteem nadat de terugkoppeling heeft plaatsgevonden. In het afgelopen jaar
heeft dit geleid tot 85 contacten met buurtbewoners .Jongerenwerkers nemen ook
regelmatig deel aan de wijktafels schouwrondes, welke sedert de coronacrisis moesten
worden afgelast. In de wijk Paauwenburg heeft de jeugd een opschoonactie gehouden in de
directe omgeving van het jeugdhonk.

4.5

Vroeg signalering bij 30-plussers bij beginnende problematiek
In de afgelopen maanden hebben we 49 personen van 30 plus en ouder bereikt. Soms in
combinatie met LVB problematiek , verward gedrag en/of verslavingsproblematiek. Vooral
via het straathoekwerk wordt deze doelgroep bereikt en doorverwezen naar passende
hulpverlening. Deze doelgroep wordt vooral aangetroffen in het Centrumgebied. Een aantal
hiervan komen ook in aanmerking voor trajectbegeleiding of zijn op zoek naar een tijdelijk
postadres.
In de afgelopen maanden krijgen we veel vragen naar dagbesteding vanuit verschillende
organisaties voor de doelgroep risico jongeren/ jong volwassenen. Het gaat dan om aanleren
van sociale vaardigheden, leren samenwerken in teamverband en het opdoen van structuur
en dagritme. Dit alles in combinatie met techniek en sport onder leiding van een
professioneel kader. We willen opnieuw bekijken welke mogelijkheden er zijn om aan deze
behoefte te kunnen voldoen.
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Hoofdstuk 5 : Van deelname Gebiedsteams naar casusregie complexe problematiek
20190609visitekaartjes.indd 1

Na het opheffen van de Gebiedsteams per 1 januari 2020 werd een overgangsjaar ingelast, waarbij
Maatschappelijk Werk, St. ROAT en aanvankelijk ook Intervence een samenwerking zouden
opstarten in de vorm van een convenant gebaseerd op de Zeeuwse Regiekaart. In de loop van het
afgelopen jaar haakte Intervence al snel af. De expertise die daardoor dreigde weg te vallen werd
aangevuld door extra specialisten vanuit het Mww. Vanuit de teams complexe casuïstiek werd ook
de samenwerking gezocht met de gemeentelijke loket medewerkers. Halverwege het lopende jaar
werd door de gemeente Vlissingen besloten om tot een andere opzet te komen. Dit had de nodige
impact op de collega’s binnen de werkzame teams De corona beperkende maatregelen vanaf maart
2020 hebben het werken met complexe problematiek wel enigszins bemoeilijkt. Waar het complexe
problematiek met veiligheidsrisico’s betrof, zijn onze werkers toch veel fysiek in contact gebleven
met de hulpvragers. In afgeschaalde vorm vonden ook nog altijd familienetwerkberaden plaats
gedurende dit overgangsjaar.
5.1

Inzet van 2 opbouwwerkers multidisciplinaire teams regievoering complexe casuïstiek
In totaal werden 19 casussen vanuit onze opbouwwerkers als regievoerder opgepakt In een
drietal overige casussen werd door onze werkers mede geparticipeerd binnen de aanpak. Ook
werd er een samenwerking met het voorliggende veld op gang gebracht. Op casusniveau
vond frequent afstemming plaats met de procesregisseurs van de gemeente Vlissingen.
Tijdens corona:
Een aantal lopende casussen popten op tot crisis situaties, waarop direct geanticipeerd is. In 1
dossier is een VTO aangevraagd en het onderzoek is recent opgestart door de RvdK. In 2
andere gezinnen is met betrokken hulpverlening en instanties ingeregeld dat de betrokken
kinderen bij de andere ouder zijn gaan wonen en zijn ingeschreven.
Na overleg met de gemeente zijn 6 casussen afgeschaald naar de toegang.
De volgende leefgebieden kwamen voor in deze casuïstiek in combinatie met elkaar:
• financiën
• huisvesting
• huiselijke relaties
• jeugd in ontwikkeling/opvoeding/absentie school
• verslavingsproblematiek
• echtscheiding ouders
• geestelijke en lichamelijke gezondheid
• maatschappelijke participatie
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Hoofdstuk 6: Opbouwwerk
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Omdat de invloed van de corona maatregelen best wel groot zijn op de werkzaamheden van onze
opbouwwerkers, maken we hierbij een onderscheid tussen de periode voor en tijdens het corona
tijdperk. Waar mogelijk zijn we met onze werkzaamheden digitaal gegaan. Niettemin moeten we
constateren dat vooral in de kwetsbare wijken digitale meetings nauwelijks van de grond kwamen.
Dus hebben we gekozen voor een andere benadering om de effecten van de corona crisis te dempen
en toch contact te kunnen blijven houden met onze doelgroepen.
6.1

Ondersteuning bewoners initiatieven ter versterking van de sociale samenhang en
zelfredzaamheid van bewoners in de straten en buurten van de gemeente Vlissingen
•

Gemeente en ROAT komen in het eerste kwartaal 2020 tot een dataset van kengetallen
om te komen tot monitoring

De volgende taken zijn door onze opbouwwerkers opgepakt:
A. Ondersteuning en participatie:
Voor corona:
• Ondersteuning werkgroep milieu en wijkraad Bossenburgh
• Ondersteuning bewonersgroep speelvoorziening Westerzicht
• Ondersteuning bestuur De Burgerij m.b.t. versterken wijkfunctie
• Ondersteuning werkgroepen ontmoeting en leefbaarheid Paauwenburg
• Opzet en uitvoering wijktafels Middengebied en Centrum Nieuwstraat
• Buurtonderzoek in Westerzicht na overlastklachten en oplopende spanningen door
petitie vanuit de buurt.
• Afbouw en zachte landing gevolgen stopzetting boodschappendienst Orionis
• Ondersteuning vrijwilligersinitiatieven VUP, klussendienst
Tijdens corona:
•
•
•
•
•
•

•

Vergaderingen wijktafels zijn opgeschort
De contacten m.b.t. bewonersgroep Westerzicht zijn digitaal opgepakt.
De opbouwwerker heeft contacten onderhouden met bestuur en vrijwillig
coördinator van de Burgerij;
Uitgifte Voedsel Punt is gecontinueerd met verstrekking vanuit de bus;
Klussendienst is gecontinueerd met uitsluitend klussen die op gepaste afstand
konden plaatsvinden; In totaal zijn 146 grote en kleinere klussen uitgevoerd door
het vrijwilligersteam van onze klussendienst gedurende 2020.
Huiswerk ondersteuning opgestart om kwetsbare kinderen en leerlingen van het
VMBO/ VO
te ondersteunen om onderwijsachterstand tegen te gaan : 20 leerlingen/ 12
begeleiders
Boodschappendienst: Alleen al in de wijk Paauwenburg hebben zich naar aanleiding
van een bijlage bij de nieuwsbrief 22 personen gemeld om boodschappen of andere
klusjes te doen voor kwetsbare ouderen in de wijk. Netwerkcontacten met
Zorgstroom hebben ertoe geleid dat ouderen met hulpvragen in beeld zijn
gekomen, waardoor een 14 tal matches hebben plaatsgevonden.
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•

Uitgifte noodpakketten: Naast de wekelijkse uitgifte vanuit het Voedsel Uitgifte
Punt van St. ROAT ( ca. 35 personen per week), worden nu ook noodpakketten
rondgebracht voor kwetsbare personen die niets meer in huis hebben. Er werden 9
noodpakketten uitgegeven.
Meer bewegen voor ouderen in de thuissituatie. Er zijn destijds 5 filmpjes op de
website van mijnvlissingen.nl geplaatst om ouderen te stimuleren zelf thuis
oefeningen te doen.
Actie ‘Paauwenburg voor elkaar’:
Aan het begin van de lockdown heeft Stichting ROAT is samenwerking met
wijkcentrum De Burgerij de actie”Paauwenburg voor elkaar”gestart.
Aangemelde vrijwilligers: 20 inwoners
Aangemelde hulpvragen: 7 inwoners
Paasbrunch:
Op 11 april heeft Stichting ROAT samen met wijkcentrum De Burgerij en vrijwilligers
van ‘actie Paauwenburg voor elkaar’ een Paasbrunch verzorgd en bezorgd bij
ouderen in Paauwenburg. Ook zijn alle respondenten van het 74+ project gebeld
hoe zij deze crisis momenteel ervaren en of zij behoefte hebben aan ondersteuning.
Veel van deze ouderen hadden zich ook aangemeld voor de Paasbrunch.
High tea:
Op 5 mei heeft Stichting ROAT samen met wijkcentrum De Burgerij, l’Escaut en
vrijwilligers van de ‘Actie Paauwenburg voor elkaar’ een high tea verzorgd en
bezorgd bij bewoners van Paauwenburg.
Burenhulp Paauwenburg: Naar aanleiding van signalen uit het ‘In je buurt’-project
heeft Stichting ROAT eind september 2020 een ondersteunende structuur opgezet
in de wijk Paauwenburg genaamd “Burenhulp Paauwenburg”. Methode:
wijkgenoten bieden vrijwillig hulp aan wijkgenoten die dat nodig hebben.
Uitgevoerde hulpvragen (waarvan sommige structureel): 6
Aantal vrijwilligers: 9
Ontwikkeling en uitgifte brochure “welzijnsactiviteiten voor senioren in
Paauwenburg”
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•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Stichting ROAT heeft in juni 2020 een brochure ontwikkeld als
ondersteunend instrument voor senioren in Paauwenburg: de brochure
‘Welzijnsactiviteiten voor senioren in Paauwenburg’. In deze brochure staan
alle welzijnsactiviteiten beschreven voor senioren in en nabij Paauwenburg.
De brochures zijn verspreid onder diverse vindplaatsen voor senioren in het
voorliggende veld, zorgverleners en huisartsenpost en worden ook uitgereikt
tijdens de afgelegde bezoekjes bij het ‘In je buurt’ project
Bemiddeling bij oplaaiende burenruzies en spanningen in de wijk Westerzicht in
samenwerking met politie en woningcorporatie. Buurtbemiddeling was al eerder
ingezet, maar helaas zonder resultaat.
Ondersteuning verleend aanvraag buurtcadeau voor realisatie moestuin in OostSouburg bij het Oranje Fonds. Aanvraag is inmiddels toegewezen
Ontwikkeling van het projectplan “wijkgenootjes” n.a.v. signalen gedurende
coronatijd.
Aanpassing projectaanvraag GIDS gelden “Vroeg signalering en
deskundigheidsbevordering eenzaamheid problematiek” en de indiening daarvan.
Initiëring bijenkomst herontwikkeling Indianenveld in de wijk Bossenburgh in
samenspraak met bewonersvertegenwoordigers en wijkcoördinator.
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6.2

Voortzetting coördinatie wijknetwerken
Extra taken zijn opgepakt door de opbouwwerkers bij het coördineren van de bijeenkomsten
met het formele veld, vanwege de vacature van de regisseur wijknetwerken van de
gemeente per 1 januari 2020. Door een goede overdracht en samenwerking met de
betrokken ambtenaar werd er voortvarend gestart met de organisatie van de wijknetwerken
formele en informele veld in de 3 operationele wijken.
Dit heeft geleid tot uitvoering van 3 grootschalige wijknetwerken in het Middengebied, OostSouburg en in Paauwenburg. Daarnaast hebben in het afgelopen jaar 5 kleinschalige
vervolgbijeenkomsten plaatsgevonden rondom de thema’s vrijwilligerswerk , afstemming
overleg spreekuurhouders, Kopp kinderen problematiek en 2 vervolgbijeenkomsten om te
komen tot de opzet van een infopunt dementievriendelijk Paauwenburg.
Vanwege het coronavirus zijn de geplande wijknetwerken vanaf 16 maart jl. tijdelijk
stopgezet. De bestaande wijknetwerken zijn wel prima van pas gekomen om middels het
netwerk tot een gecoördineerde aanpak te komen om deze crisis te kunnen verlichten door
onderlinge afstemming en samenwerking van gezamenlijke acties.
In juni zijn de digitale bijeenkomsten van de wijknetwerken opgestart. Per ingang van 6 juli
2020 is er een nieuwe opbouwwerker aangesteld om de wijknetwerken Groot
Lammerenburg en het Centrum gebied op te starten. In mei 2020 werd een nieuwe
gemeentelijke beleidsmedewerker aangetrokken ter ondersteuning van de wijknetwerken.
Gedurende de periode vanaf januari tot en met december vonden de volgende
wijknetwerken plaats:
Paauwenburg 4x wijknetwerken en 2 vervolg bijeenkomsten
Oost -Souburg 3x wijknetwerken
Middengebied 3x wijknetwerken en 3 vervolgbijeenkomsten
Groot-Lammerenburg 1x wijknetwerk ( start oktober 2020)
Centrum 1x wijknetwerk (start december 2020)
Op het einde van 2020 waren dus alle wijknetwerken operationeel.
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N.B. De manier waarop de wijknetwerken nu digitaal moeten plaatsvinden is zeker niet
ideaal. Het proces van kennen en gekend worden is digitaal lastig om te organiseren. De
geplande fysieke speeddates konden vanwege de corona maatregelen helaas geen doorgang
vinden. Eerdere ervaringen hebben ons geleerd dat ongeplande informele contacten tijdens
een wijknetwerk bijeenkomst, achteraf soms heel erg waardevol blijken te zijn. Deze worden
node gemist. Tenslotte blijkt dat het informele veld soms lastig te mobiliseren is voor het
bijwonen van een digitale netwerk bijeenkomst.
Verdere acties: - het up to date houden van de wijknetwerk website w.w.w.mijnvlissingen.nl;
- het aanvullen en bijhouden van de sociale kaarten;
- de contacten met het informele veld uitbreiden of in stand houden;
- nieuwe onderlinge initiatieven te stimuleren tussen de verschillende
Wijkpartners.
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Hoofdstuk 7: Resultaten huisbezoeken 75 + project “In je Buurt”:
20190609visitekaartjes.indd 1

Vanwege de corona pandemie hebben we in de loop van 2020 dit project 2x tijdelijk moeten
stopzetten om besmettingsrisico’s tijdens de huisbezoeken te vermijden. Niet alleen vanwege de
doelgroep 75 +, maar ook omdat een aantal van onze In je buurt vrijwilligers tot de kwetsbare
doelgroep behoren. Des te jammer omdat de uitvoering begin 2020 juist goed op stoom kwam te
liggen met de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers.
Voor een uitgebreide evaluatie van het “In je Buurt“ project verwijs ik u naar de bijlage van dit
jaarverslag.

RESULTATEN HUISBEZOEKEN 75 + PROJECT “IN JE
BUURT”
AANTAL PERSONEN

200
150
100
50
0

Personen

Aantal personen
uitgenodigd

Interviews afgezegd

Interviews
afgenomen

Geïnterviewde
wijkbewoners met
indicatie

Geïnterviewde
wijkbewoners
zonder indicatie

184

95

89

18

71

Kengetallen:
Aantal personen uitgenodigd*
184 personen
Interviews afgezegd
95 personen
Interviews afgenomen
89 personen
*Wegens de 1ste en 2e lockdown heeft Stichting ROAT het project stilgelegd in de periode vanaf 13
maart – 13 juli 2020 en vanaf 15 oktober – 31 december 2020.
Geïnterviewde wijkbewoners met indicatie:
18 personen
• Bij 15 van deze personen kwam uit het interview één of meerdere behoeften aan informatie
of een activiteit naar voren
Geïnterviewde wijkbewoners zonder indicatie:
71 personen
• Bij 51 van deze personen kwam uit het interview één of meerdere behoeften aan informatie
of een activiteit naar voren.
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Bezochte straten:
Aalbersestraat
Abraham Kuyperstraat
Albardastraat
Albert van Dalsumlaan
Alexander Gogelweg
Bachlaan
Bizetlaan
Brahmslaan

Burgemeester van Woelderenlaan
Chopinlaan
Cirkel
Colijnstraat
Cort van der Lindenlaan
De Beaufortstraat
De Kempenaerstraat
De Meesterstraat

De Mey van Streefkerklaan
De Savornin Lohmanlaan
De Visserstraat

Donker Curtiusstraat
Dreesstraat
Falckstraat

Aantal betrokken vrijwilligers/ Interviewers:

8 personen (veelal wijkgenoten)

Uitgevoerde acties

3

3

7

9

17

63

18

Informatie gegeven

Activiteit opzetten

Hulp bij activiteit

Meer hulp nodig

Burgerinitiatief

Vrijwilliger worden

Contact vrijwilliger/coördinator na afloop
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Hoofdstuk 8: Resultaten buurtpreventie teams
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Buurtpreventie is een prima middel om de veiligheid in de eigen wijk of buurt te vergroten.
Burgerparticipatie in de meest elementaire vorm. Dit instrument moet ook in handen blijven van de
betrokken burgers zelf. Onze ROAT organisatie ondersteunt dit proces samen met de wijkagenten en
de BOA’s. We zijn zeker geen proceseigenaar. Met het uitbreken van de corona crisis stonden de
verschillende buurtpreventie teams voor de keuze om op verantwoorde wijze hun werkzaamheden
in de wijken van Vlissingen voort te zetten of even tijdelijk een stop in te lassen. Uiteindelijk heeft het
buurtpreventieteam Paauwenburg ervoor gekozen om even te stoppen, vanwege een aantal
vrijwilligers met een kwetsbare gezondheid. De overige buurtpreventieteams hebben in het
afgelopen jaar gewoon doorgedraaid, uiteraard wel met inachtneming van de RIVM maatregelen.
8.1

Opzet, begeleiding en ondersteuning van de buurtpreventieteams in de Vlissingse wijken:
•
•
•
•

•

•

•
•

8.2

Er zijn momenteel 4 operationele buurtpreventieteams actief in de wijken Bossenburgh,
Middengebied, Paauwenburg en Oost-Souburg.
Op initiatief van een bewoonster in de wijk Papegaaienburg is een wervingsactie gestart
voor het realiseren van een nieuw buurtpreventieteam in deze wijk. Helaas was de
respons onder de bewoners onvoldoende om een goede start te kunnen realiseren.
Vanwege de corona maatregelen konden de geplande trainingen helaas geen doorgang
vinden. Deze trainingen zijn vooral heel praktisch van aard in de vorm van rollenspelen.
Ook de uitgestelde training over straatcultuur moest worden geannuleerd.
Een buurtpreventieteam komt meestal 2x per jaar bijeen om te reflecteren op hun
werkzaamheden samen met de wijkagent, opbouwwerker en BOA’s. Begin maart kwam
het buurtpreventieteam Middengebied nog wel in fysieke vorm bijeen. In coronatijd is
nog wel een poging ondernomen om een digitale meeting te organiseren, maar de
respons was heel erg mager. Veel deelnemers zien een digitale meeting niet zo zitten en
daarop zijn de geplande bijeenkomsten met de buurtpreventieteams voorlopig
geannuleerd.
Gedurende de corona tijd zien we wel een daling in het aantal beschikbare vrijwilligers
om de actieve buurtpreventieteams goed te kunnen bemensen. We zullen het komende
jaar als de versoepelingen kunnen worden doorgevoerd opnieuw extra aandacht
moeten besteden aan de werving van nieuwe vrijwilligers..
In totaal zijn 56 vrijwilligers actief binnen de operationele buurtpreventieteams. De
vrijwillig coördinatoren van de buurtpreventieteams houden regelmatig contact met de
wijkagenten, de boa’s, de opbouwwerkers en de gemeentelijke wijkcoördinatoren.
Ook de jaarlijkse teamuitjes om de onderlinge sociale contacten met elkaar te
versterken, konden helaas geen doorgang vinden.
In het afgelopen jaar is slechts eenmalig een witte voetjes actie samen met de politie en
boa’s uitgevoerd aan het begin van 2020.

Toelichting rol buurtpreventie teams in de wijken van Vlissingen:
Buurtpreventieteams zijn de extra oren en ogen in de wijk en signaleren tal van zaken die
verder gaan dan alleen het tegengaan van woninginbraken. Vanwege deze functie worden
de buurtpreventieteams ook betrokken bij de wijknetwerken informele veld.
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In de praktijk zien we dat buurtpreventieteams een belangrijke bijdrage leveren aan:
➢ de onderlinge sociale contacten en samenhang in de wijk
➢ vroeg signalering vanwege hun zichtbare aanwezigheid als gemakkelijk aanspreekpunt
voor wijkbewoners
➢ geeft burgerparticipatie vorm en inhoud
➢ registreert kapot straatmeubilair die de veiligheid van burgers kan bedreigen
➢ verenigt de verschillende culturen binnen een wijk/ buurt
➢ maakt contact met ouderen in de wijk die behoefte hebben aan een kort gesprekje
vanwege hun eenzaamheid
➢ de aanwezigheid van buurtpreventie geeft alleenstaande ouderen het geruststellende
gevoel dat er op hun gelet wordt.
➢ Buurtpreventie is een belangrijke informatiebron voor andere wijkorganisaties
➢ Buurtpreventie houdt een oogje in het zeil m.b.t. lokale hangjeugd
➢ Buurtpreventie levert een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk

20190609visitekaartjes.indd 1
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Hoofdstuk 9 : Resultaten buurtsport activiteiten en de sport- en speluitleen
9.1

Het realiseren van een hoger bereik van de laagdrempelige buurtsport activiteiten:
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Buurtsport activiteiten zijn bij uitstek een prima middel om in contact te komen met de jeugd
in de buurten en wijken. Laagdrempelige sportactiviteiten op de pleinen in de wijken hebben
een grote aantrekkingskracht op jongeren. Het zijn vooral jongeren die zich niet altijd willen
binden aan een vereniging, maar naar eigen inzicht en voorkeur actief willen sporten op de
pleinen.
Ondanks alle goede voornemens om extra buurtsport activiteiten op te zetten in 2020,
kwamen we in een totale lock down terecht vanaf 16 maart 2020. Alle sport- en
beweegactiviteiten werden tot nadere orde stilgelegd. Dat geldt zowel voor de 12- als 12+
activiteiten. In april 2020 werden digitale filmpjes door de CIOS studenten online gezet om
ouderen in de thuissituatie te stimuleren tot meer bewegen. Pas toen de basisscholen weer
open gingen konden vanaf 1 juni 2020 de 12- buiten sportactiviteiten weer voorzichtig
worden opgestart.
Gelukkig konden de zomerspelen in aangepaste vorm wel doorgang vinden. Zoals eerder
vermeld hebben we bewust gekozen voor de doelgroep kwetsbare kinderen in de
aandachtwijken van Vlissingen. Gedurende deze activiteiten stonden weerbaarheid, extra
aandacht en het verhogen van de veerkracht van de deelnemertjes centraal.
In samenwerking met Kunst Educatie Walcheren en de Johan Cruijff Foundation hebben we
gedurende de maand september een 4 tal grootschalige activiteiten kunnen opzetten voor
de jeugd vanaf 6 t/m 14 jaar. Deze reeks extra activiteiten Cultuur@CruijffCourts vonden
plaats op het Cruijff Court en bij slecht weer werd uitgeweken naar de sporthal van het
Scheldemond College. De reeks werd afgesloten met een druk bezocht panna knock down
toernooi.
Nadat we in september onze buurtsport activiteiten weer verder konden opstarten voor de
doelgroep `12 – 17 jarigen, kwamen we in oktober in de 2e lock down terecht. De buitensport
activiteiten voor de kinderen konden gelukkig nog doorgang vinden.
Dank zij de extra budgetten vanuit de RKF foundation konden we in december de
wintergames organiseren. Mede dankzij de verstrekt Covid 19 ontheffing vanuit de gemeente
Vlissingen konden we voor zowel de doelgroepen 12- als 12+ extra beweegactiviteiten
organiseren om verveling in de wijken tussen Kerst en Nieuwjaar tegen te gaan.
Uiteraard zien wede gevolgen van deze lock downs ook terug in de deelname cijfers van onze
buurtsport activiteiten gedurende 2020. Door deze onvoorziene omstandigheden zijn we er
niet geslaagd om een hoger bereik van onze buurtsport activiteiten te realiseren. Integendeel
het aantal deelnames aan onze buurtsportactiviteiten, zowel reguliere als incidentele
activiteiten, zijn nog nooit zo laag uitgevallen..
9.2

Het realiseren van een hoger bereik van de sport- en speluitleen:
Ook bij dit onderdeel speelden de corona maatregelen ons parten. Onze uitleen is gestopt
vanaf 16 maart jl en bleef tot 1 juni dicht vanwege de corona pandemie. Vooral de maanden
april en mei zijn hele drukke periodes m.b.t. de speluitleen. Veel scholen en buurtcomités
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maken van deze uitleen gebruik tijdens Koningsdag, mei vakantie en de
afsluitingsactiviteiten van het schooljaar
Ook de sportverenigingen hebben in het afgelopen jaar slechts een beperkt aanbod kunnen
realiseren, waardoor zij praktisch geen gebruik hebben gemaakt van onze sport faciliteiten.
Daardoor is slechts 16 x gebruik gemaakt van onze sport- en speluitleen gedurende 2020. Dat
is precies de helft van het aantal uitleningen in 2019 ( 32 x). Dus het doel om een hoger
bereik te realiseren ten opzichte van voorgaande jaren is dus niet bereikt.

20190609visitekaartjes.indd 1

22

S T I C H T I N G

Hoofstuk 10: De samenwerkingspartners van Stichting ROAT
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Gemeentelijke afdelingen
Vlissingen

Emergis

Politie organisatie

Wooncorporatie
Zeeuwland

Porthos

De Manteling

Gymfactory

Het Zeeuwse Honk

Hockey vereniging

HZ University of Sience

Indigo Preventie

In – en Uitloophuis
Vlissingen

Johan Cruijff Foundation

Juvent

Karkach Gym

Kinderopvang Walcheren
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Leger des Heils

Maatschappelijk Werk
Walcheren

Mentorschap Zeeland

Olympus
handbalvereniging

Orionis

Bemoeizorg GGD

De Burgerij

Reclassering Nederland

Richard Krajicek
Foundation

RMC Scholen
werk/leertrajecten
Vlissingen

ROC Middelburg

Schuldhulpverlening

Stichting Welzijn
Middelburg

Stichting Welzijn Veere

Taalhuis Walcheren

Tennisvereniging LTC
DOS
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Touba moskee

Voedselbank Middelburg

Veiligheidshuis
Zeeland

CIOS GOES

• Boa ‘s
• Boulevard Experience
• Buurtbemiddeling Walcheren
• De Wijngaard
• Emergis preventief
• 1 nul 1
• JIT
• Kunst Educatie Walcheren
• Marnixkerk
• Partners gebiedsteams
• Protestantse kerkgemeenschap
• Raad van Kerken
• Reclassering Middelburg
• Basisscholen in de wijken van Vlissingen
• Scholen voortgezet onderwijs
• School maatschappelijk Werk
• Walchers Platform voor de Minima
• Werkgroep Armoede
• Wooncorporatie l‘escaut
• Wijkvereniging Bossenburg
• Wijkraad Paauwenburg
• Wijkstad Middengebied
• Zorgstroom wijkverpleegkundigen
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Hoofdstuk 11: Aantal deelnemers activiteiten Stichting ROAT 2020
Hieronder wordt weergegeven hoeveel deelnames we mochten registreren gedurende het jaar 2020.
De opvallend lage score met deelnemers aantallen hebben uiteraard betrekking op de restricties en
maatregelen gedurende de corona pandemie. Vanaf half maart moesten de meeste activiteiten
worden gestopt met uitzondering van het jeugdwerk 12-. De activiteiten die we samen met de
wijkscholen voor deze doelgroep ontplooien werden in samenspraak met de scholen voorlopig ook
stopgezet. Vooral onze activiteiten in het Middengebied voor de doelgroep 12- hebben we
overeenkomstig de RIVM regelgeving toch gedeeltelijk kunnen voortzetten. Dit verklaart het relatief
hoog aantal deelnames in het Middengebied. Op grafische wijze wordt hieronder weergegeven
hoeveel deelnemers er gedurende 2020 aan de reguliere en bijzondere activiteiten hebben
deelgenomen, waarbij Stichting ROAT een ondersteunende rol heeft vervuld. De aantallen hebben
zowel betrekking op het jongerenwerk als samenlevingsopbouw.
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Totaal aantal deelnames gedurende 2020: 9.547 deelnames
Structurele activiteiten:
Middengebied: 3.572 deelnames
Oost Souburg: 570 deelnames
Paauwenburg: 905 deelnames
Centrum: 336 deelnames
Westerzicht: 194 deelnames
Bossenburgh: 0 deelnames
VUP: 1.471 deelnames
Klussendienst: 146 kluscontacten
Huiswerkbegeleiding project: 20 leerlingen
Burenhulp Paauwenburg: 6 uitgevoerde matches
Aangepaste zomerspelen: 841 deelnames
Overige incidentele activiteiten: 313 deelnames
Ruimte biedende activiteiten: 410 deelnames

Opschoonactie Sub totaal 8. 784 deelnames
Incidentele activiteiten:
jeugd Paauwenburg: 19 deelnemers
Paauwenburg voor elkaar Paasbrunch en high tea: 450 deelnemers
Wintergames: middengebied 90 deelnemers
Cultuur@CruyffCourt 5 woensdagen = totaal 130 deelnemers
Panna knock out finale 1 zondag 74 deelnemers
Sub totaal: 763 deelnames +
Totaal aantal deelnames gedurende 2020: 9.547 deelnames
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Totaal aantal deelnames
structurele activiteiten gedurende 2020
Ruimte biedende activiteiten
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Aangepaste zomerspelen

841

Burenhulp Paauwenburg

6

Huiswerkbegeleiding project

20

Klussendienst

146

VUP

1.471

Bossenburgh

0

Westerzicht

194

Centrum

336

Paauwenburg

905

Oost Souburg

570

Middengebied

3.572
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

deelnames

Totaal aantal deelnames
Incidentele activiteiten gedurende 2020
Panna knock out finale 1 zondag

74

Cultuur@CruyffCourt 5 woensdagen

130

Wintergames: middengebied

90

Paauwenburg voor elkaar Paasbrunch en high tea

450

Opschoonactie jeugd Paauwenburg

19
0

50

100

deelnames

27

150

200

250

300

350

400

450

500

S T I C H T I N G

Totaal aantal deelnames gedurende 2020
763
8%
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Structurele activiteiten
Incidentele activiteiten

8.784
92%
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Hoofdstuk 12: Nieuwe ontwikkelingen vanaf heden en in de toekomst
•
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Vorming buurtteams:

Stichting ROAT wil aansluiting vinden bij de totstandkoming van de buurtteams. Met de
kennis en expertise vanuit onze opbouwwerkers van de wijknetwerken binnen het
voorliggende veld, denken we een belangrijke bijdrage te kunnen leveren in de activering van
het informele veld. We leggen dwarsverbindingen, waardoor nieuwe initiatieven tot stand
kunnen komen om in een voortijdig stadium een vangnetfunctie te kunnen realiseren voor
kwetsbare burgers en jongeren.
•

Rol van de opbouwwerker als bruggenbouwer:
De kloof tussen overheid en kwetsbare burgers/ jeugd met risicogedrag is de laatste jaren
alleen maar toegenomen. Vanuit het welzijnswerk wordt gepoogd om bruggen te slaan
tussen de overheid en personen met risicogedrag. Dat kan alleen indien het welzijnswerk
door de burgers wordt gezien als een onafhankelijke organisatie die de burger centraal stelt.
Een opbouwwerker in gemeentelijke dienst wordt beperkt in zijn taken en mogelijkheden. Je
wordt beschouwt als een verlengstuk van de gemeentelijke overheid. Bij jongeren en
volwassenen met risicogedrag sta je dan al met 1-0 achter.

•

Bezuinigingen op het welzijnswerk:
De aangekondigde bezuinigingen veroorzaken grote onrust onder onze medewerkers. Als er
niet snel meer duidelijkheid ontstaat over de toekomstige inzet van onze medewerkers in de
nabije toekomst, zal dit ongetwijfeld leiden tot het verdwijnen van opgebouwde kennis en
expertise binnen onze organisatie.

•

Jeugd in de knel:
De corona pandemie heeft ons geplaatst voor nieuwe dilemma’s binnen het werkveld. De
kloof tussen kansrijke en kansarme opgroeiende jeugd is door de pandemie alleen maar
groter geworden. Deze signalen zijn afkomstig vanuit de wijknetwerken en hebben geleid tot
de werkgroep ”Jongeren in de knel” .Vanuit de landelijke overheid worden momenteel extra
budgetten beschikbaar gesteld aan organisaties om een inhaalslag te realiseren. Tot nu toe
hebben we nog weinig beweging gezien vanuit de gemeente Vlissingen, terwijl de signalen al
een tijdje op rood staan. We maken ons ernstig zorgen over deze ontwikkelingen.
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Slotwoord
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In alle opzichten was het afgelopen jaar 2020 een turbulent jaar. Met veel inzet en creativiteit
werden oplossingen bedacht om de gevolgen van de corona crisis enigszins te dempen. Het werk wat
we leveren is mensenwerk. We zijn gewend om vanuit de haarvaten in de wijken te opereren.
Vanwege de corona beperkende maatregelen moest nu zoveel mogelijk vanuit thuis op afstand
worden gewerkt. Deze omschakeling hebben we binnen enkele weken kunnen realiseren. Toch
moeten we constateren dat de digitale wereld ook zijn beperkingen met zich meebrengt. Met name
blijkt dat kwetsbare mensen niet zo makkelijk te bereiken zijn via de digitale meetings. Ook het gemis
aan menselijk contact en het vindplaats gericht werken was gedurende enkele maanden niet meer
mogelijk. Het jongerenwerk heeft wel altijd in de frontlinies kunnen opereren. Maar de sluiting van
onze jeugdhonken en de beperkende maatregelen rondom de activiteiten in de wijken, maakten het
werk een stuk lastiger.
Met gepaste trots kijken we teug naar een aantal nieuwe initiatieven, welke spontaan zijn ontstaan
om vooral kwetsbare burgers een hart onder de riem te steken. Het was SUPER om als organisatie
hierin iets te mogen betekenen .Verder zijn we er gedeeltelijk in geslaagd om onze prestatie
afspraken te realiseren. Mede dankzij de onvoorwaardelijke inzet van onze medewerkers en
vrijwilligers die ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch af en toe risico’s moesten nemen om
kwetsbare doelgroepen de noodzakelijke ondersteuning te kunnen bieden naar een stabielere
situatie in hun leven.
Kortom, een jaar om nooit te vergeten. Met dank voor het vertrouwen aan al onze
samenwerkingspartners, waardoor we elkaar tijdig konden informeren en versterken om onder
lastige condities onze werkzaamheden zo goed mogelijk voort te kunnen zetten.

A. Anzola
Directeur Stichting ROAT
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Bijlage 1: Activiteitenrooster Stichting ROAT
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Dag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zondag

Tijd

Locatie

Doelgroep

Activiteit

Gebied

14:30 – 16:00

De Combinatie

6+

Sport

Middengebied

17:00 – 19:00

Stichting ROAT

13+ / meiden Studio inloop

Westerzicht

19:30 – 23:00

De Paraplu

13+

Jeugdhonk

Paauwenburg

19.30 – 22.00

Stichting ROAT

13+

Jeugdhonk/studio

Westerzicht

19:30 – 22:00

Olympus

13+

Jeugdhonk

Middengebied

15:30 – 17:30

De Paraplu

13-

Inloop

Paauwenburg

15.30- 17.00

Omnibus

13-

Sport gestopt juni 19

Bossenburgh

09:00 – 11:00

De Paraplu

Vrouwen

Taalhuis / Inloop

Paauwenburg

10:00 – 12:00

Stichting ROAT

Alle leeft.

VUP

Middengebied

14:00 – 16:00

De Paraplu

13-

Inloop

Paauwenburg

14.30 – 16.00

Kroonjuweel

12-

Sport en spel middag

Oost-Souburg

14:30 – 16:00

RKF Court / Combi

Alle leeft.

Sport

Middengebied

14.30 -16.00

Ouder/ kind act.

6-

Inloop met spel

Middengebied

17:00 – 19:00

De Paraplu

13+ / meiden Jeugdhonk

Paauwenburg

19:30 – 22:00

Olympus

13+

Jeugdhonk

Middengebied

19:30 – 23:00

De Paraplu

16+

Jeugdhonk

Paauwenburg

19:30- 22:30

Multi-Culti

13+

Jeugdhonk/studio

Oost-Souburg

19.30 – 23.00

Stichting ROAT

13+

Jeugdhonk/studio

Westerzicht

10.30 - 12.00

Burgerij

70+

Sport/bewegen

Paauwenburg

15.30 – 17.00

Stichting ROAT

12-

Sport/knutselen

Westerzicht

15.30 - 17.00

De Branding

12-

Sport

Centrum

14:15 – 16:00

Grote markt
(zomermaanden)

13-

Sport

Centrum

19:30 – 22:30

Multi- Culti

13+

Jeugdhonk/studio

Oost- Souburg

19:30 – 22:00

De Paraplu

13+

Jeugdhonk

Middengebied

19:30 – 22:30

Multi- Culti

13+

Jeugdhonk/studio

(Oost-) Souburg

Gymzaal Fr. Narebout

13+
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Bijlage 2: Jaarverslag Stichting ROAT
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Tussentijdse Evaluatie Project “In je buurt” 2020:

Daphne van der Stoep
Projectcoördinator ‘In je buurt’
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Cijfers interviews
Aantal personen uitgenodigd*
184 personen

20190609visitekaartjes.indd 1

Interviews afgezegd
95 personen
Interviews afgenomen
89 personen
*Wegens de lockdown heeft Stichting ROAT het project stilgelegd van 13 maart – 13 juli 2020 en
vanaf 15 oktober - 31 december 2020
Zorgindicatie
Geïnterviewde wijkbewoners met indicatie
18 personen
• Bij 15 van deze personen kwam uit het interview één of meerdere behoeften aan informatie
of een activiteit naar voren
Geïnterviewde wijkbewoners zonder indicatie
71 personen
• Bij 51 van deze personen kwam uit het interview één of meerdere behoeften aan informatie
of een activiteit naar voren
Bezochte straten
Aalbersestraat
Abraham Kuyperstraat
Albardastraat
Albert van Dalsumlaan
Alexander Gogelweg
Bachlaan
Bizetlaan
Brahmslaan

Burgemeester van Woelderenlaan
Chopinlaan
Cirkel
Colijnstraat
Cort van der Lindenlaan
De Beaufortstraat
De Kempenaerstraat
De Meesterstraat

De Mey van Streefkerklaan
De Savornin Lohmanlaan
De Visserstraat

Donker Curtiusstraat
Dreesstraat
Falckstraat

Acties naar aanleiding van interview
•

Geen ondersteuning nodig
24 personen

• Informatie gegeven
Uit het interview komt de behoefte naar voren aan een bepaalde activiteit of informatie. De
betreffende activiteit of informatie is doorgegeven aan de wijkbewoner. De wijkbewoner is
zelfstandig in staat deze activiteit te bezoeken/te bellen.
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WMO-loket
Activiteiten Burgerij
Inloop digitale vragen (Burgerij)
Samen Op Stap Bus (WVO-zorg)
Museum bus
Klaverjasclub
Manteling
Formulierenbrigade
Totaal

30
18
6
2
1
1
3
2
63
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• Activiteit opzetten
Uit het interview komt de behoefte naar voren aan een activiteit die nog niet bestaat in de wijk of
omgeving. Projectcoördinator heeft wijkbewoners aan elkaar gekoppeld of zet – waar mogelijk- een
nieuwe activiteit op.
Wandelen met rolstoel
Hulp in tuin
Contact met wijkgenoot individueel
Vervoer naar ziekenhuis
Hulp met boodschappen
Wandelen met wijkgeno(o)t(en)
Leesclub
Film in de winter (in wijkcentrum)
Totaal

2
4
3
1
3
3
1
1
18

• Hulp bij activiteit
Uit het interview komt de behoefte naar voren aan een bepaalde activiteit of contact. De
wijkbewoner kan deze actie niet zelfstandig uitvoeren. Projectcoördinator heeft alle onderstaande
acties uitgevoerd. De wijkbewoners zijn doorverwezen naar de betreffende organisaties
Aanvraag bij WMO-loket
Overlastmelding Buurtpreventie en ROAT
Themagroep Verkeer
Hulp bij verplaatsing in wijkcentrum
Gemeente
Koffietijd Manteling
Maatje Vriendschappelijk Huisbezoek Humanitas
Koppelen buurtbewoners die willen wandelen
Brengen en halen naar activiteit wijkcentrum
Elke Stap Telt
Totaal

2
2
3
1
1
1
1
4
1
1
17

• Meer hulp nodig
Wijkbewoner heeft méer ondersteuning nodig. Projectcoördinator heeft doorverwezen naar
benodigde instantie.
Doorverwijzing Zorgstroom
Totaal

3
3
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• Burgerinitiatief
Wijkbewoners met initiatieven voor de wijk . Projectcoördinator is met wijkbewoner in gesprek
gegaan, heeft initiatief gefaciliteerd en heeft doorverwezen naar relevante personen of instanties.
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Leesclub opzetten
Voorzieningen voor ouderen opzetten
Jeugd betrekken bij wijk
Totaal

1
1
1
3

• Vrijwilliger worden
Wijkbewoner wil vrijwilliger worden. Projectcoördinator heeft de wijkbewoner gekoppeld aan de
betreffende vrijwilligers of wijkbewoner.
Moestuinproject ROAT
Burenhulp Paauwenburg
Paauwenburg Schoon
Burgerlunch wijkcentrum
Wandelen met wijkgenoot
Totaal

1
3
1
1
1
7

Contact van Vrijwilliger of coördinator na afloop huisbezoek
Vrijwilliger houdt contact met oudere
Nagesprek met coördinator
Totaal

3
6
9

Totaal aantal uitgevoerde acties*
*per persoon kunnen meerdere acties uitgevoerd zijn.
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Figuur 1. Uitgevoerde acties

Uitgevoerde acties

3

3

7

9

17
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18

Informatie gegeven

Activiteit opzetten

Hulp bij activiteit

Meer hulp nodig

Burgerinitiatief

Vrijwilliger worden

Contact vrijwilliger/coördinator na afloop
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Betrokken vrijwilligers
Interviewers
8 personen (veelal wijkgenoten)
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(Vrijwilligers) Organisaties die zijn betrokken bij wijkbewoners
WMO-loket
Wijkcentrum De Burgerij
Inloop digitale vragen
Samen Op Stap – bus (WVO)
Museumbus
Klaverjasclub
Themagroep Verkeer Paauwenburg
Buurtpreventie Paauwenburg
Andere wijkbewoners
Manteling
ROAT
Zorgstroom
Formulierenbrigade
Vriendschappelijk Huisbezoek Humanitas
Elke Stap Telt
Vrijwilligers Paauwenburg Schoon
Vrijwilligers Burgerlunch
Studenten Scalda (elke donderdag aanwezig in De Burgerij. Doel: opzetten activiteiten voor
wijkbewoners)
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