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GEMEENTE VERANTWOORDELIJKE VOOR BELEID

Buurthuiswerk meer'
enten op leefomgeving
(Van onze correspondente)
IJSSELSTEIN - Tengevol·
ge van de landelijke ontwik·
keliJ;lgen zullen binnenkort de
subsidieregelingen voor het
club· en buurthuiswerk wor·
den veranderd in rijksbijdra·
geregelingen. Vana! dat mo·
ment is ook IJsselstein zelf
verantwoordelijk voor de
vasts telling van het beleid.
Dat staat in de welzijnsnota,
die de welzijnscommissie on·
langs heert uitgegeven. Het
beleid van de gemeente gaat
voornameliJk over personeel,
financien en huisvesting van
de club· en buurthuizen.
Ten Be nzien van het personeel
vindt de canmlissie det er afspraken gemaakt moeten worden om
vuca.tures zo snel mogelijk weer
op te vullen. Administ ratieve
Lraagheid mag de voortgang van
het werk niet in gevaa r brengen.
Vaor

de

rijksbijdrage-regeling

moet een samenhangend beleid
ontwlkkeld worden, zodat duide1ijk wordt op grand van welke

gemoUveerde prioriteiten het geld
verdeeld wordt.

Het behoort tot de verantwoordelijkbeid van de club. en buurthuizen zeIt in hoeverre zjj er in
slag'en gestalte te geven aan een
democratische opzet van hunwerkwijze en functionren. VOOrOp
blij lt staan dat de socinal/cultllre·

ie activi teiten de mogelijl<heden
van mensen 1110etcn bevorderen
om zich een zin volle plaats. in de
samenleving te verwerven.

RECREATLEF
In IJsselstein zijn twee club- en
buurthuizen: Ons Centrum met de
Kajuit en De Basis_ De taken die
deze buurthuizen verrichten liggen
hoofd zakelijk op recreatief terrein
en worden door de welzijnscomrnissie zee r gewaardeerd. Zeker in
een iijd wanr meer rij e tijd ter
beschikking komt en een goede
besteding daarvan een probleem
wordt. terwijl er tevens nieuwe
inzichten komen over de plaats
van de arbeid in onze samenleving
€n de verdeling ervan, is het van
belang dat de.. buurtbuizen daar·
op inspelen.

mening van de betrokkenen buiten
beschouwing blijven.

VERAN DERD
De commissie !loernt een dergelijke men taliteit verouderd en onjuist. Haar principe is dat m ensen zel! het beste kunnen bepalen
wat wei en niet goed is voor hun
eigen welzijn. De mO$'elijkheid om
mee te kunnen beshssen is zeer
belangrijk voor de welzij nsbeleving. Bij beleids- en besluitvorming overheerst vaak nog de "bevoogdende ment aliteit·, en het
buurthuiswerk zal di t als wt';'rkterrein moeten erkennen. Er zijn deskundigen aanwezig die d ..,egen
kunnen aanduiden naar
toestand dat de mensen
zi ch
zelf kunnen opkomen, ltunnen
meedenken en meebeslissen_

De welzijnscommissie vindt het
Om de verhouding met de schoechler wenselijk dat ar meer aan· len te ve rbeteren zouden ~Qurth uj
dacht wordt geschonken aan actio zen best wat kunnen ,... aan
viteiten die er op gericht zijn groe- activititen die dat bevoroeten, ZOpen en individuen beter in staat te als een huiswerkklas, sen schoolstellen zelC vorm te geven aan de verlatersprojekt, oudercursussen,
eigen msatschappeltjke en culture- waarin ouders leren hun kinderen
Ie situatie, dnt wiI zeggen de eigen beter te helpen bij het huiswerk
woon- en leefomgeving. Hiervoor maken enz. Daadwerkel1jk helpen
is onderwijs, vorming, hu lpverle- bfj wensen en verlanaens van
ning en voorlichting broodnodig.
buurtbewoners vraagt van de
Deze Cuncties zijn onmisbaar sIs buurthuizen een stUk . hulpverIehet er om gaat mensen zeit in ning en voorlichtdng_
staat te stellen om cen zinvolle
In samenwerking mat het maatplaat.s in de samenlevtng te ver- schappelijk werk en
gezondwerven en zelC vorm te geven ann heidszorg moeten
l,ens de
de inrichting van hun leetomge- samenstellers van de nota de goeving. In veel gevallen wordt bij de wegen weI pyonclen kunnen
een beleid gebandeld noult 4. worden. Ook de aelaijnskracht,
ment aliteit dnt over en voor man- ... _tiel dat In lJuelsteln in
sen kan worden beslist, terwljl de de kiem gesmoord is, hoort tot clit

taakgebied van club- en buur thui·
ze n. Oat Ons Centrum en De Basis
b ij aile acti vi teiten moeten samenwerken sp reekt va nzelt. er mag
geen concurrentie l>es Laan.

ONDERZOEK
Een onderzoek naar de effectivi·
viteit van het club- en buurthulswerk vindt de commissie zeer ga·
wenst. Worden de doelstellingen
verwezenlij kl? Welke groepen
worden ni et bereikt en hoe komt
dit? Ook de voorlichting en informatie moet zeer serieus genomn
worden,· omdat dat de bereikbaa rheid vergroot_ Dit is trouwens ook
een ta ak voor de gemeente en de
commissie betreurt het dat de gemeente te weinig aandacht besteed t aan haar taken en verantwoordel!Jkheden met betrekklng
tot de voorlichting over welzljnszaken.
Mach t De !lasis in IJsselveld
met ruimtegebrek komen te zitten
dnn beveelt de commissie aan om
Ie kijkell 01 er mogelijkheden zijn
in scholen . Macht blijken dat de
schoolgebouwen in de toekomst
toch nod lg blijven voor het onderwijs, dan kan alt ijd nog worden
besioten cen nieuwe Basis te bou·
wen. Bij Ons Centrum Javen plannen tot nieuwbouw. Ais zo wordt
besloten moet men er echler weI
rekening mae houden in hoeverre
Ons Centrum een rol moat gaan
spelen voor d e nieuwe w1jk Achterveld _ E\'entueel is een eigen.
apart voo rziening te combineren
met
een
wijkgezondheidscent rum.

