VERSLAG BREED BUURT OVERLEG WEST
26 maart 2014
Aanwezig

Afwezig

: Andy Ploeg, Joost Jaspers (Haagwonen), Elly Kommer (Dokters van de Wereld), Ria Klein,
(gemeente Den Haag), Rabia El Yalte (bestuurslid), Dhr. Alousrouti, Hamid (Buurtvaders
West), Wessel Verdonk (voorzitter), Bianca Albers (Xtra, notulen)
: Joost Jaspers (Haagwonen), Rabia El Yalte (bestuurslid)

1. Opening en informatieronde/mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur.
2. Verslag 26 maart 2014
Pagina 2, punt 5, 2de alinea, werkgroepen die worden gevormd komen voort uit de projecten.
Pagina 2, punt 5, 4de alinea, “en” moet zijn “die men”
Pagina 2, punt 5, 5de alinea, Paul Zijp wilde dit punt niet bij BBO Midden-Oost behandelen.
Na deze wijzigingen zijn de notulen goedgekeurd.
3. Sanne Smit Burenhulpcentrale
Sanne Smit van de Burenhulpcentrale (BHC) geeft aan dat er nog steeds behoefte is om de BHC onder
de aandacht te brengen.
De BHC merkt dat door de bezuinigingen vooral ouderen en chronisch zieken worden vergeten. Vaak
kunnen deze mensen wel wat hulp in de huishouding of een luisterend oor gebruiken.
Mensen die zich aanmelden bij de BHC krijgen een pasje met naam en geboortedatum, hiermee dienen ze
zich te legitimeren.
Mammar vraagt of er bij aanmelding wordt gevraagd welke klusjes je wilt of kunt doen. Dit kan bij
aanmelding worden aangegeven.
Mammar wil ook weten of er wordt gecheckt wie er aan de deur komt. Dit wordt gecheckt d.m.v. een
pasje. BHC belt belt de klant op om te vragen of men tevreden is en of het contact goed was.
Mammar vraagt of het een idee is om een kopie van het ID-bewijs te vragen. Sanne Smit geeft aan dat dit
mensen afschrikt, het is dan of men er al vanuit gaat dat er iets mis gaat. Kortom: Veiligheidsrisico’s
wordt rekening mee gehouden maar is nooit helemaal te voorkomen.
De BHC is te vinden bij de I-shop in de Rubenshoek, De Burcht, De Heldenhoek en de Julianakerk. Men
kan hier terecht van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.
Hamid vraagt of mensen zich ook aanmelden voor het geven van langdurige zorg. Het gaat met name om
kleine klusjes.

4. Ben Veen, Uitkomst onderzoek herinrichtingsplan Stationsplein HS en omgeving
Ben Veen heeft zich afgemeld
5. Projecten 2014
Het is nu vooral belangrijk om te kijken hoe we meer vrijwilligers binnen de BBO’s kunnen krijgen. Er
wordt een KOM- bijeenkomst opgezet. De eerste vergadering voor de organisatie van de KOMbijeenkomst is op maandag 12 mei om 19.30 uur in het hopje op het Hannemanplantsoen.
Mammar vraagt of de zaak Alette al binnen het BBO-west besproken is. Door bezuinigingen is besloten
om niet met Alette verder te gaan. Op sommige projecten zaten zoveel ondersteuningsuren terwijl deze

projecten makkelijk door vrijwilligers gedaan zouden kunnen worden.
6. Rondvraag en sluiting
Mammar geeft aan dat BIT Voor Elkaar officieel niet meer bestaat, dit is door de gemeente meegedeeld.
Bit voor Elkaar vraagt ook geen subsidie meer aan.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

De volgende vergadering is op woensdag 14 mei 2014

