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Nr. Z-19-098485 

Status AANGENOMEN 

 

 

 

 

VOOR: D66-Bloeiend H-BBH (12) 

TEGEN: CDA-GL-VVD (7) 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag voor de vergadering van de raad van: 

26 september 2019 

 

Agendanummer:   

 

Onderwerp: Beleidswijziging Plein28 door WelzijnsKompas 

 

 

De raad, 

  

overwegende dat 

- Plein28, voorheen Pluspunt, opgericht is als ontmoetingsplaats voor senioren midden 

in het centrum van Heerlijk Hillegom; 

- Plein28, voorheen Pluspunt, een laagdrempelige ontmoetingsplaats moet zijn waar 

senioren elkaar kunnen ontmoeten en hierdoor voorkomen wordt dat ze in een 

sociaal isolement komen; 

- er veel vrijwilligers hun daginvulling en plezier haalden uit het werk in Plein28, maar 

deze werkzaamheden gestaakt hebben vanwege de beleidswijziging door 

WelzijnsKompas, exploitant van Plein28; 

- 2 Bridgeclubs en een Klaverjasclub van senioren gedwongen zijn te verhuizen naar 

een andere locatie met alle kosten van dien; de biljarters ook de gezelligheid hier niet 

meer vinden die er altijd was en daardoor ook wegblijven; 

- WelzijnsKompas de functie van Plein28 breder in wil vullen, voor een grotere 

doelgroep; 

- er een beleidswijziging heeft plaatsgevonden m.b.t de exploitatie van Plein28 van 

ontmoetingscentrum voor Senioren naar een ontwikkelgerichtwijkleercentrum; 

- de communicatie door WelzijnsKompas met de voormalige gebruikers en vrijwilligers 

gekenmerkt moet worden als éénrichtingsverkeer, 

 

van mening dat 

- er alle begrip is voor het gegeven dat WelzijnsKompas een bredere invulling aan 

de lokatie Plein28 wil geven in de vorm van een ontwikkelgerichtwijkleercentrum; 

- dit niet ten koste mag gaan van de senioren die altijd in grote getale gebruik 

hebben gemaakt van de faciliteiten van Plein28; 

- dat de communicatie met de toenmalige gebruikers veel beter had gemoeten en 

de vorm van een overlegstructuur had moeten hebben in plaats dat de 

veranderingen als een voldongen feit voorgelegd zijn; 

- er een beleidswijziging heeft plaatsgevonden bij Plein28 en er dus op ander wijze 

met de door de gemeente Hillegom ter beschikking gestelde subsidiegelden 

omgegaan wordt; 

- deze wijziging zonder het voor te leggen aan de raad doorgevoerd is, 
 

gehoord de beraadslaging,   
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verzoekt het college 

- in overleg te treden met WelzijnsKompas en deze te verzoeken om: 

 te bewerkstelligen dat de senioren, kaartclubs en de biljartclub weer de 

gelegenheid krijgen gebruik te maken van Plein28 op de wijze zoals zij dat 

gewend waren; 

 een tweesporenbeleid te ontwikkelen voor Plein28 waarin zowel ruimte is voor de 

senioren op de wijze zoals zij gewend waren, als nieuw te ontwikkelen beleid voor 

de nieuwe doelgroepen; 

- de raad vóór het eind van dit jaar te informeren over de uitkomst van bovengenoemd 

overleg 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Hillegom, 26 september 2019  

 

Namens de fracties van  

 

BBH, Bloeiend Hillegom, 

F.J.M. Evers J.J.R. Jansen 

 


