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Inhoud mededeling 

 

Deze raadsbrief informeert u, naar aanleiding van de bovengenoemde motie van 26 

september 2019, over de uitkomst van het overleg tussen het College en WelzijnsKompas 

over: 

 gebruik van Plein28 door de senioren, kaartclubs en biljartclub op de wijze zoals zij 

dat gewend waren; 

 een tweesporenbeleid waardoor zowel de senioren als nieuwe doelgroepen gebruik 

kunnen maken van Plein28. 

 

Inventarisatie  

De afgelopen weken heeft WelzijnsKompas gesproken met verschillende 

gebruikersgroepen, zoals de biljarters en de kaartclubs. Tevens is gesproken met 

vertegenwoordigers van de senioren in Hillegom. In deze gesprekken zijn de verschillende 

wensen ten aanzien van het gebruik van Plein28 geïnventariseerd. Andere gebruikers, 

zoals het Raamwerk, hebben nogmaals benadrukt welke zaken voor hen belangrijk zijn.  

 

Uitkomst van het overleg tussen college en WelzijnsKompas 

De uitkomst van de gesprekken tussen WelzijnsKompas en het College, waarbij de 

verschillende wensen zijn betrokken, is als volgt. 

 

Op de vrijdag worden twee dagdelen – ochtend en middag – vrij geroosterd voor gebruik 

door de voormalige gebruikers van Plein28 (kaartclubs en biljarters) op de wijze zoals zij 

gewend waren. Hierover zullen nadere afspraken gemaakt en vastgelegd worden.  

 

Achtergrond veranderingen in Plein28 

De afgelopen jaren zijn er de nodige veranderingen geweest in het ’t Pluspunt, nu 

Plein28. ’t Pluspunt begon éénentwintig jaar geleden als een plek voor ouderen. Echter, 

de opdracht aan WelzijnsKompas veranderde. Vanuit de Kadernota WMO (2015 – 2019) 

heeft WelzijnsKompas de opdracht een bredere groep te bedienen. 

 

Sinds 2017 ontwikkelt Plein28 zich tot een ontmoetingscentrum voor mensen van alle 

leeftijden en achtergronden. Er zijn allerlei nieuwe groepen gestart, denk aan samen 

koken, eten en kleding (ver)maken. Ook kwetsbare groepen hebben een plekje gevonden. 

Mensen met ggz-problematiek, maar ook statushouders en inwoners met een 

verstandelijke beperking vinden elkaar voor een activiteit en een praatje. In Plein28 kan 

gebruikers extra begeleiding worden geboden. Voor kwetsbare groepen is dit belangrijk.  



 

Het aantal gebruikers is gestegen, net als het aantal (groei)vrijwilligers. WelzijnsKompas 

nodigt u graag uit voor een bezoek, zodat zij deze ontwikkelingen kunnen toelichten en u 

dit met eigen ogen kunt zien. 

 

De situatie van de afgelopen maanden was voor iedereen vervelend. Wij begrijpen dat het 

voor een aantal gebruikersgroepen lastig is om van bepaalde gebruiken afscheid te 

moeten nemen. Plein28 wil voor haar gebruikers een veilige omgeving zijn, met daarbij 

speciale aandacht voor de kwetsbare groepen. Door de vrijdagochtend en vrijdagmiddag 

in te richten zoals geschetst, kunnen de senioren van de drie kaartclubs en de biljarters 

zelf hun invulling van deze dagdelen bepalen en kan WelzijnsKompas invulling geven aan 

de opdracht die zij hebben ten aanzien van het welzijnswerk in Hillegom.  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: geen 

 

 


