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Beste meneer, mevrouw,
ln onze brief van 20 juni 2018 hebben wij u geïnformeerd over o.a. de verplaatsing van de activiteiten van het
ouderensteunpunt Zoomftat. Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken en de gemaakte afspraken
met een aantal bezoekers van het steunpunt. Dit ook naar aanleiding van reacties vanuit enkele raadsfracties.
Terugblik
ln onze brief van 20 juni 2018 gaven wij aan dat het verplaatsen van activiteiten van de diverse ouderensteunpunten
naar de wijkcentra, past in de visie Ontmoeten in de wijk die de raad in december 2017 heeft vastgesteld. Ook hebben
we aangegeven dat dit met de grootste zorgvuldigheid door WijZijn Bergen op Zoom en Stichting Verenigde Wijkcentra
wordt opgepakt. Er zal geen sluiting plaatsvinden, voordat alle activiteiten een nieuw plekje hebben gevonden. Ook
zullen er individuele oplossingen worden gezocht voor bezoekers voor wie de afstand naar de nieuwe locatie te groot
of lastig is. Deze mensen zijn in beeld en krijgen hierbij ondersteuning van een ouderenadviseur van WijZijn Bergen op
Zoom en de gebiedsconsulente van Stad lander. Ook de vrijwilligers kunnen de eigen vertrouwde activiteiten blijven
uitvoeren en begeleiden op de nieuwe plek.
Voortgang overgang activiteiten o.a. Zoomflat
De overgang van de activiteiten van de steunpunten naar wijk- en ontmoetingscentra wordt door ons nauwlettend
gevolgd. WijZijn en SVW houden ons van de voortgang op de hoogte. Zo verloopt de verplaatsing van de activiteiten
uit de Elsenborch en Aen de Fonteyne voorspoedig. Ook hebben wij vernomen dat een aantal bezoekers en
vrijwilligers uit de Zoomftat hun zorgen hebben geuit. De betrokken portefeuillehouder heeft in mei een gesprek
gevoerd met twee vrijwilligers. Tevens heeft hij in juli een activiteit bezocht om in contact te komen met de bezoekers
bij wie veel zorgen leven. Dit om goed notie te nemen van hetgeen mensen bezig houdt, waarover men bezorgd is en
hoe we samen kunnen komen tot oplossingen. Tijdens dit bezoek waren ook vertegenwoordigers vanuit WijZijn,
Stadlander en SVW aanwezig zodat er breed afspraken gemaakt konden worden. Hieronder worden de gemaakte
afspraken en de twee sporen beschreven.
Gemaakte afspraken activiteit Zoomflat
Tijdens het hierboven beschreven bezoek zijn de volgende afspraken gemaakt:
Algemene afspraak:
De ouderenadviseur van WijZijn gaat samen met een gebiedsconsulent van Stadlander z.s.m. in gesprek
met de bezoekers die dat wensen. leder gesprek levert informatie op die vervolgens leidt tot individuele
en/of collectieve acties en afspraken.

Afspraken 1 e spoor:

De gemeente gaat na of het mogelijk is om de deeltaxi voor een vaste groep op vaste tijden in te zetten.
Dit is inmiddels onderzocht en is mogelijk gebleken.
SVW draagt er zorg voor dat er ruimte in de Korenaere beschikbaar is en de ruimte voorzien is van de
juiste faciliteiten. De bezoekers van de betreffende activiteit zullen na het zomerreces een kijkje gaan
nemen in de Korenaere, zodat men zelf kan ervaren hoe het zou zijn als de activiteit verplaatst zou
worden.
Afspraken 2e spoor:
WijZijn heeft de huur inmiddels opgezegd van het steunpunt in de Zoomflat.
Stadlander heeft aangegeven dat Stad lander zal onderzoeken of de betreffende ruimte onttrokken kan
worden aan de commerciële portefeuille van Stad lander. Als dit mogelijk blijkt en er onder de bewoners
van de Zoomflat behoefte bestaat aan gebruik van een gemeenschappelijke ruimte, zullen eventuele
activiteiten op vrijwillige basis ondersteund moeten worden. ln dat geval zal Stadlander in gesprek gaan
met vrijwilligers/bewoners van de Zoomflat om te onderzoeken of op een verantwoorde wijze van de
gemeenschappelijke ruimte gebruik kan worden gemaakt zonder ondersteuning vanuit WijZijn.
Proces afspraken:
WijZijn zal een overleg plannen met de vrijwilligers om hen te informeren over de gemaakte afspraken en
om verder met hen in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden.
ln september komen gemeente, WijZijn, Stadlander en SVW weer bij elkaar om de balans op te maken
wat beide sporen hebben opgeleverd en welke acties individueel en/of collectief opgepakt gaan worden.
Vragen?
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.J. van Schaik,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277874.
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