
Van: Fred van Trigt <F.vanTrigt@hillegom.nl>  
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 18:36 
Onderwerp: Berichtgeving Plein28 
Urgentie: Hoog 
 
Geachte raads- en burgerleden, 
 
Onderstaand treft u een bericht aan dat ik u graag voor het weekend wil toesturen. Het verzoek 
om het aan u toe te sturen had ik, bij afwezigheid van de griffie, aan het bestuurssecretariaat 

gedaan maar dat zou wel eens net te laat geweest kunnen zijn. Om die reden ontvangt u het 
bericht direct van ondergetekende. 
 
Wellicht heeft u vandaag het artikel in het Haarlems/Leidsch Dagblad over Plein28 gelezen 
(bijgevoegd). Daarnaast heeft u misschien ook de brief gelezen die Welzijnskompas aan een aantal 
organisaties, clubs en gebruikers van Plein28 heeft gestuurd (bijgevoegd). Uit contact met 
Welzijnskompas vandaag blijkt dat zij met deze brief een opsomming hebben willen geven van 

zaken die zij in de gesprekken die zij de afgelopen tijd gevoerd hebben, opgehaald hebben en 
beslissingen die in het verleden door hun bestuur genomen zijn.  

 
Op uw verzoek zijn wij in gesprek met Welzijnskompas over de door de gemeenteraad 
aangenomen motie over Plein28. Welzijnskompas heeft op basis van de tot nu toe gevoerde 
gesprekken een voorstel opgesteld, waar het college dinsdag over spreekt. Wij verwachten u hier 
half november meer over te kunnen vertellen.  

 
Omdat de berichtgeving over Plein28 mogelijk tot verwarring heeft geleid leek het mij goed u dit 
bericht te sturen. 
 
Fijn weekend. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Fred van Trigt 
Wethouder Jeugd – WMO/Welzijn - Sport – Volksgezondheid – Onderwijs (en huisvesting) – Kunst 
en cultuur - Accommodatiebeleid 
Gemeente Hillegom 
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MEMO - PLEIN28 
 

Aan: 

o Klaverjasclub – Judith de Rooij 

o Bridgeclub – Henk Griffioen & Jaap Hartman 

o Bridgeclub – Ine van Beurden 

o Biljarters 

o Ouderenbonden KBO & PCOB 

o Seniorenpodium 

i.a.a.: 

o College van B&W van de gemeente Hillegom, t.a.v. dhr F. van Trigt, wethouder 

o Mevr. H. Doelman, beleidsmedewerker WMO 

o Bestuur Stichting WelzijnsKompas 

 

 

Hillegom-Lisse, 6 november 2019 

Geachte dames en heren / Beste mensen, 

De afgelopen weken zijn door de directie van WelzijnsKompas diverse gesprekken gevoerd 

over de ontwikkelingen bij Plein28, een en ander mede naar aanleiding van een motie over 

het (mede)gebruik door bovengenoemde groepen, zoals ingediend en aangenomen tijdens 

de gemeenteraadsvergadering van 26 september 2019. 

De gesprekken hadden tot doel goed te registreren wie welke behoefte of voorkeur heeft. 

Aan de deelnemers is aan het einde van de gesprekken beloofd dat er op maandag 21 

oktober contact zou zijn over het vervolg. Die tijd tot 21 oktober bleek helaas te krap, mede 

omdat overleg met de betrokken wethouder agenda-technisch eerst kon plaatsvinden op 

dinsdag 29 oktober 2019. 

Via dit memo geven we u nu de actuele stand van zaken weer. Uit de gesprekken zijn de 

volgende conclusies te trekken: 

1. Plein 28 moet een plek zijn voor iedereen. 

2. Bij velen is de behoefte aanwezig om voor senioren ook een tijdstip te hebben voor 

alleen gebruik door senioren. 

3. Een aantal gesprekspartners sprak zich uit voor een biertje en/of een wijntje in 

Plein28. 

4. Veel gesprekspartners geven de voorkeur aan terugkeer op hun “oude tijdstip”. 
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5. Het huidige gebruik van Plein28 alsmede de planning van het gebruik in de zeer 

nabije toekomst door WelzijnsKompas biedt geen ruimte om terug te keren naar de 

oude situatie.  

6. Onderzoek wijst uit dat ontwikkeling en alcohol niet goed samen gaan. De in Plein28 

uit te voeren ontwikkelgerichte projecten en de brede doelgroep die aan deze 

projecten deelneemt, gaan dus niet samen met alcoholconsumptie. Het bestuur 

heeft Plein28, anders dan het Pluspunt, daarom alcoholvrij verklaard. 

7. Alle activiteiten die in Plein28 zijn en/of worden ontwikkeld met de gebruikers zijn 

volledig toegankelijk voor senioren die zich tot deze activiteiten aangetrokken 

voelen. 

8. Plein28 moet een ontmoetings- en leercentrum zijn voor alle inwoners van 0 tot 100 

in samenwerking met partnerorganisaties, waar iedereen welkom is en zich thuis kan 

voelen. 

Op grond van het bovenstaande heeft het bestuur in samenspraak met de directie nogmaals 

gekeken naar eventuele mogelijkheden voor terugkomst van de groepen aan wie dit memo 

is gericht. Er is naar een mogelijke oplossing gezocht, waarbij alle partijen bereid moeten zijn 

een compromis te sluiten. Dat betekent dat niet aan alle wensen van alle partijen tegemoet 

gekomen kan worden, maar wel aan een aantal wensen. Hierover is overleg gaande met de 

betrokken wethouder. 

Het bestuur van WelzijnsKompas is door de wethouder gevraagd om een en ander op papier 

te zetten en een voorstel te zenden naar het college van B & W van de gemeente Hillegom. 

We hopen dat dit voorstel zal leiden tot een gezamenlijk voorstel en aanbod aan de partijen 

aan wie dit memo is gericht. Tot op dat moment treden noch de wethouder, noch bestuur, 

noch directie van WelzijnsKompas naar buiten met inhoudelijke mededelingen. We rekenen 

op uw begrip hiervoor. 

Met een vriendelijke groet, 

Bestuur Stichting WelzijnsKompas Hillegom-Lisse 
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