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Actiecomité “Behoudt ’t Ooievaarsnest"

Gemeenteraad Delft
Postbus 111
2600 AC Delft

Delft, 28 september 2011.
Geacht lid van de gemeenteraad Delft,
Op 1 september 2011 heeft wethouder De Prez bekend gemaakt dat op termijn in Delft acht
buurthuizen gesloten gaan worden als gevolg van het gewijzigde accommodatiebeleid van de
gemeente. Hieronder valt ook buurthuis ’t Ooievaarsnest in de wijk Vrijenban. Dit
Collegebesluit is neergelegd in de nota “Accommodatiebeleid gemeente Delft – Spreidingplan
van welzijnsaccommodaties”, gedateerd 30 augustus 2011.
De Prez gaf in zijn uiteenzetting op 1 september aan dat het nieuwe accommodatiebeleid van
de gemeente uitgaat van één krachtig wijkcentrum in elke wijk. Voor de wijk Vrijenban heeft
het College gekozen om het buurtcentrum aan de Brasserskade open te houden en dat ’t
Ooievaarsnest uiterlijk eind 2013 gesloten wordt. Motivering van het College voor deze
keuze is dat voor de makkelijke weg gekozen is: ’t Ooievaarsnest is gehuurd en het is nu
eenmaal makkelijker om de huur op te zeggen dan om een herbestemming te vinden voor een
pand in eigendom. Als “troost” voor de ruim 40 aanwezigen gaf De Prez aan dat alle huidige
activiteiten door moeten kunnen gaan, maar dan wel op een andere, geschikte locatie in de
directe omgeving. De gemeente stelt zich hiervoor garant. Wordt voor de buurtgebonden
activiteiten geen geschikte locatie in directe nabijheid gevonden, dan zal de gemeente zorg
dragen voor passend vervoer naar een verder afgelegen locatie.
Na afloop van de bijeenkomst met de wethouder op 1 september jl., hebben de ruim 40
aanwezige wijkbewoners in ’t Ooievaarsnest besloten om actiecomité “Behoudt ’t
Ooievaarsnest” op te richten. Het actiecomité heeft zich tot doel gesteld om tot een
evenwichtige besluitvorming in de gemeenteraad te komen waarbij ook het menselijke aspect
van de sluiting van ’t Ooievaarsnest wordt meegewogen, een onderbelicht aspect in de door
de wethouder aangereikte motivering.
Om de gemeenteraadsleden te informeren over de consequenties voor de mensen in de wijk,
zijn een aantal wegen bewandeld:
A. Ongenoegen en teleurstelling van wijkbewoners en gebruikers van ’t Ooievaarsnest over
de op handen staande sluiting kenbaar maken aan de leden van de gemeenteraad.
B. Onderzoeken wat het betekent als ’t Ooievaarsnest sluit, wat zijn de consequenties voor de
met name oudere buurtbewoners als gebruiker van ’t Ooievaarsnest.
C. Onderzoeken van potentiële, alternatieve locaties in de wijk en het te verwachten gebruik
hiervan, mede als gevolg van de naar verwachting grotere afstanden.
D. Het kritisch beschouwen van de motivering van het College van B&W tot sluiting van ’t
Ooievaarsnest.
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Tevens worden de uitgangspunten en de haalbaarheid van de doelstellingen uit de eerder
genoemde nota van het College nader belicht.
Alvorens bovengenoemde punten toe te lichten en de resultaten van de bevindingen aan te
geven, willen we voor de beeldvorming een korte historie van ’t Ooievaarsnest schetsen.

Recente historie buurthuis ’t Ooievaarsnest.
Het fenomeen “buurthuis” kent in dit gedeelte van de wijk Vrijenban een rijke historie. Tot
aan de renovatie van “Die Delfgaauwse Weye” was in een ander gedeelte van het complex het
voormalige buurthuis “De Biesland” onder gebracht. Na voltooiing van de renovatie en het
jarenlange gemis van het goed florerende buurthuis, is mede op verzoek van en met
ondersteuning van de gemeente door een groep vrijwilligers het nieuwe buurthuis opgezet.
In 2004 is het buurthuis aan de Van Lodensteynstraat van start gegaan.
Om de inrichting mogelijk te maken is, naast de gemeentelijke financiële steun, ook door
diverse fondsen een financiële bijdrage geleverd. Het maatschappelijke belang van dit
buurthuis werd door diverse fondsen onderschreven hetgeen geresulteerd heeft in een forse
financiële impuls dóór deze fondsen bij de herstart van het buurthuis. Ook door vrijwilligers is
bij de herstart een niet te onderschatten inspanning geleverd om een stevige fundament te
leggen voor de zo noodzakelijk geachte en gemiste accommodatie.
Tot de overname door Breed Welzijn Delft in 2006, is de organisatie en het beheer van het ’t
Ooievaarsnest volledig door vrijwilligers uit de wijk verzorgd. Vanaf 2006 hebben de
vrijwilligers in het gewijzigde regime de activiteiten uitgebouwd tot een goed florerend
buurthuis en kan er nu met recht gesproken worden van “de huiskamer van de buurt”.
De omvang van het programma in ’t Ooievaarsnest en het grote aandeel buurtgebonden
activiteiten, onderstreept de invulling van de behoefte die dit buurthuis in de buurt vervult.
Wekelijks en/of tweewekelijks vinden er op dit moment 18 vaste activiteiten plaats waarvan
10 buurtgebonden. Daarnaast zijn er diverse, regelmatig terugkerende activiteiten, variërend
van maandelijks tot halfjaarlijks en eveneens buurtgebonden.

Ad A. Ongenoegen en teleurstelling van wijkbewoners en gebruikers van ’t Ooievaarsnest.
Tijdens de bijeenkomst op 1 september is door de ruim aanwezige vertegenwoordiging van
bewoners en gebruikers van ’t Ooievaarsnest aan de wethouder het ongenoegen en de
teleurstelling over de op handen zijnde sluiting kenbaar gemaakt. Al snel werd duidelijk dat
deze reactie geen emotionele opwelling van de aanwezigen was maar dat de persoonlijke
consequenties van de sluiting begonnen door te dringen. Kern van deze constatering was de
angst voor eenzaamheid, vervallen in een sociaal isolement, niet meer deel kunnen nemen aan
gemeenschappelijke activiteiten in de directe omgeving door de veelal alleenstaande ouderen,
financiële consequenties van grotere reisafstanden (ondanks toezeggingen van de wethouder)
en hieruit voortvloeiend het verliezen van het vertrouwen in de plaatselijke overheid.
Met name de ouderen voelen zich machteloos en zijn veelal persoonlijk niet meer bij machte
om naar het gemeentelijke apparaat een voldoende krachtig signaal af te geven over de
instandhouding van een zo noodzakelijke voorziening als het buurthuis.
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Waar mogelijk werden na 1 september door de gebruikers van het buurthuis de aangereikte
signalen met volle overtuiging ondersteund. Getuige hiervan is de grote opkomst bij de
bewoners/gebruikersbijeenkomsten op 7 en 22 september en de actieve inbreng van een ieder
op deze bijeenkomsten, het grote aantal opgehangen posters in de wijk (zie bijlage), het grote
aantal ondertekende steunbetuigingen van bewoners uit Vrijenban (ruim 150 stuks
steunbetuigingen) en zeker niet te onderschatten de diverse acties op persoonlijke titel ter
ondersteuning van het actiecomité.
Resumerend kan gesteld worden dat het een verantwoordelijkheid van de gehele gemeenschap
is om de belangen van kwetsbare groepen uit de samenleving te bewaken en te behartigen. Dit
dient een vanzelfsprekendheid te zijn en mag niet afhangen van het wel of niet laten horen van
een krachtig appèl door of namens een kwetsbare groep.

Ad B. Onderzoek consequenties sluiting van ’t Ooievaarsnest voor betrokkenen.
Op de bewonersbijeenkomst van 7 september zijn de circa 40 aanwezige bewoners en
gebruikers van ’t Ooievaarsnest een drietal vragen voorgelegd, te weten:
• Waarom komt u naar dit buurthuis?
• Wat zouden volgens u de mogelijkheden zijn als dit buurthuis dicht gaat?
• Als de activiteiten ergens anders zullen worden georganiseerd, wat gaat u dan doen?
De reactie op de eerste vraag, kort samengevat:
- Ik wil zelf ergens heen.
- Voor de gezelligheid.
- Tegen de eenzaamheid.
- Ontmoetingsplek in de wijk.
- Het was beloofd bij het huurcontract.
Als het buurthuis gesloten wordt, wil een enkeling wel naar een andere locatie voor de
activiteiten. ’s Avonds wil men niet meer de buurt uit vanwege het veiligheidsgevoel.
Veel mensen geven echter aan bij sluiting van het buurthuis nergens meer naar toe te gaan,
ook vanwege de extra kosten die gemaakt moeten gaan worden.
Er is eveneens wantrouwen door de aanwezigen uitgesproken over de voorgenomen
sluitingsdatum. In geval de sluiting doorgaat, verwacht men dat de gemeente zich niet houdt
aan de genoemde datum van eind 2013 maar eerder tot uitvoering van het besluit zal
overgaan.
In aanvulling op de resultaten uit de werkgroepen op 7 september is in afgelopen weken aan
de bezoekers en gebruikers van ’t Ooievaarsnest een vragenlijst voorgelegd waarin
geïnformeerd wordt naar o.a. de aard van het bezoek, de frequentie, deelname aan andere
activiteiten, leeftijdscategorie en mogelijke wijze van vervoer.
In het beschikbare, korte tijdbestek was de respons in totaal 108 stuks retour ontvangen
vragenlijsten.
Enkele onderzoeksresultaten (respons 108 personen):
• Respondenten nemen per week in totaal 145 maal deel aan activiteiten, gemiddeld is dit
circa 1,5 activiteit per week per persoon,
• 41,7% van de bezoekers van ’t Ooievaarsnest is ouder dan 75 jaar.
• 20,4% van de bezoekers van ’t Ooievaarsnest is tussen 70 en 75 jaar.
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18,5% van de bezoekers van ’t Ooievaarsnest is tussen 65 en 70 jaar.
In totaal 80,6% van de bezoekers van ’t Ooievaarsnest is dus ouder dan 65 jaar.
64,8% van de bezoekers van ’t Ooievaarsnest komt uit Vrijenban (postcode 2612).
27,8 % van de bezoekers van ’t Ooievaarsnest woont ten zuiden van de Twee
Molentjeskade en is ouder dan 75 jaar.
Van de 145 wekelijkse bezoeken aan ’t Ooievaarsnest vinden 72 bezoeken (noodzakelijk)
anders plaats dan per auto of fiets. Dus circa 43% van de bezoekers komt lopend (al dan
niet met rollator) of per regiotax naar het buurthuis (circa 6,5%).

Het volledige overzicht van de resultaten van het onderzoek, stellen wij op verzoek en na
verwijdering van NAW-gegevens, gaarne ter beschikking.
De demografische ontwikkeling van de wijk Vrijenban tot 2025 (Delft – wijk- en
buurtgegevens 2010) geeft een stijging van enkele procenten van de groep ouderen te zien. De
potentiële groep gebruikers van het buurthuis zal dus alleen maar toenemen.
Concluderend kan gesteld worden dat een groot aantal bezoekers/gebruikers van ’t
Ooievaarsnest (50% ) is aangewezen op een accommodatie in de directe woonomgeving en
dat een grote groep (42%) van de gebruikers behoort tot de zeer kwetsbare groep ouderen
van 75+.

Ad C. Alternatieve locaties voor de huidige activiteiten uit ’t Ooievaarsnest..
Op 7 september is aan de aanwezigen de vraag voorgelegd wat de mogelijke alternatieve
locaties in de buurt zijn als het buurthuis dicht gaat.
De algehele conclusie is dat er geen geschikte locaties bekend zijn. De mogelijke
accommodaties blijken door eigen gebruik niet beschikbaar op tijden dat de huidige
activiteiten in het buurthuis plaats vinden. Ook wordt er niet voldaan aan de praktische
gebruikseisen om activiteiten te laten plaats vinden.
Als nadeel van mogelijk andere locaties wordt genoemd:
• Grotere afstand.
• Bushalte is te ver weg en het wachten is lastig.
• Vervoer is niet acceptabel.
• Extra kosten voor vervoer, men gelooft niet in de vergoeding die De Prez heeft toegezegd.
• De mogelijke ruimtes zijn ongeschikt voor de activiteit.
• Versnippering bij verplaatsen activiteiten: geen wijkfunctie meer.
Conclusie is dat de gebruikers/bezoekers van ’t Ooievaarsnest geen vertrouwen hebben in de
beschikbaarheid van geschikte, alternatieve locaties en dat de versnippering van activiteiten
sterk afbreuk doet aan de zo noodzakelijke, sociale cohesie in de wijk, met name voor de
ouderen.

Ad D. Motivering van het College van B&W tot sluiting van ’t Ooievaarsnest.
Uit de door de wethouder De Prez gegeven motivering op 1 september blijkt de beoogde
sluiting van ’t Ooievaarsnest gebaseerd te zijn op financiële en praktische afwegingen. Zoals
eerder aangeven was de teleurstelling onder de aanwezigen bijzonder groot omdat er volledig
voorbij gegaan is aan de daadwerkelijke behoefte in de buurt, de wens vanuit de buurt heeft
geen invloed gehad op de besluitvorming. Naar de consequenties van sluiting voor de
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individuele gebruikers is eveneens niet geïnformeerd en heeft geen rol gespeeld in de
besluitvorming.
Een betrouwbare onderbouwing van het Collegebesluit tot de voorgenomen sluiting ontbreekt.
De bewoners en gebruikers van ’t Ooievaarsnest rekenen op een wel afgewogen besluit van
de gemeenteraad, bekeken vanuit alle invalshoeken. Bovenstaande informatie zal hieraan
hopelijk een wezenlijke bijdrage leveren.

Nota “Accommodatiebeleid gemeente Delft – Spreidingsplan van welzijnsaccommodaties”,
collegevoorstel d.d. 30 augustus 2011.
De voorgenomen sluiting van buurthuizen, waaronder ’t Ooievaarsnest, wordt onderbouwd in
het bovengenoemde “Spreidingsplan”. Hierin staat te lezen dat het accommodatiebezit van de
gemeente, in totaal 115 objecten, teruggebracht dient te worden om de taakstelling van 1,5
miljoen bezuiniging te realiseren.
Onderstaande zaken uit de nota, in relatie tot de sluiting van buurthuizen, zijn opmerkelijk:
• Het College heeft de voorkeur om welzijnsactiviteiten en initiatieven voor o.a. ouderen en
mensen met een beperking, dicht bij huis te accommoderen (pag 4 ): sluiting van ’t
Ooievaarsnest past niet in dit beleid.
• Het welzijnsbeleid van de gemeente Delft richt zich in de toekomst in het bijzonder op
mensen met een beperking, ouderen en jongeren (pag 4): sluiting van ’t Ooievaarsnest
past niet in dit beleid..
• Principes en beleidswensen van het College ten aanzien van de infrastructuur van
accommodaties: “daar waar het moet, in de wijk” (pag 8): sluiting van ’t Ooievaarsnest
past niet in dit beleid.
• Het streven is om binnen een straal van 1 km een accommodatie voor 85% van de
bewoners bereikbaar te maken (pag 10): in de praktijk blijkt dat voor de kwetsbare
groepen deze norm te hoog gegrepen is. Maatwerk (zoals ook op pag 10 aangegeven) is
hier wenselijk, er dient gekeken te worden naar de feitelijke situatie in relatie tot de
gebruikers.
• De gemeente heeft bijzondere aandacht voor de kwetsbare bewoners (pag 12): sluiting van
’t Ooievaarsnest past niet in dit beleid.
• Voor de groep kwetsbare burgers zijn accommodaties dicht bij huis zeer belangrijk (pag
13): sluiting van ’t Ooievaarsnest past niet in dit beleid.
• Opnemen van wijkaccommodaties in de woonzorgzones voor ouderen (pag 13 + 14): voor
Vrijenban geldt dat de afstand tot de woonzorgzone alleen maar groter wordt bij sluiting
van ’t Ooievaarsnest.
• Normstelling van 1,4 m2 per persoon is gebaseerd op normen voor horeca en
zalenverhuur (pag 16): afgevraagd kan worden of deze norm toereikend is voor de diverse
activiteiten in de accommodaties waarbij een aanzienlijk deel van de gebruikers zich met
rollators verplaatst. Nader onderzoek naar het realiteitsgehalte van de gehanteerde norm
is noodzakelijk om te kunnen toetsen of het resterende oppervlakte van de locaties
voldoende is om te kunnen voldoen aan de vraag.
• Toegevoegde norm van 0,6 m2 per persoon voor algemene ruimtes (pag 16): in de
financiële paragraaf wordt voor de bepaling van de huursom gerekend met in totaal 2 m2
per persoon, het betreft dus het verhuurbare vloeroppervlakte (vvo). De vraag kan gesteld
worden of de toeslag van 0,6 m2 voor horizontale verkeersruimte, sanitaire ruimtes,
bergruimtes en opslag, werkkasten, oppervlaktes separatiewanden en glaslijncorrectie,
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keuken, kantoorruimte en entree voldoende is. Nader onderzoek naar het realiteitsgehalte
van de gehanteerde norm is noodzakelijk om te kunnen toetsen of het resterende
oppervlakte van de locaties voldoende is om te kunnen voldoen aan de vraag.
Door dubbelgebruik van schoolaccommodaties kan ook onderdak aan welzijnsactiviteiten
geboden worden (pag 17 en 21): geldt maar in beperkte mate voor gebruik overdag,
ouderen zullen ’s-avonds veel minder gebruik maken van accommodaties i.v.m. veiligheid
op straat.
Gemeente gaat het eigendom van welzijnsaccommodaties op termijn afstoten (pag 22):
locatie van ’t Ooievaarsnest is gehuurd, beantwoordt dus al aan nieuwe beleid.
Exploitatiebeheer en facilitair beheer wordt verzelfstandigd, dient nog in een vervolgnota
uitgewerkt te worden (pag 22 + 23) : consequentie hiervan is dat welzijnaccommodaties
in de toekomst commercieel moeten worden gerund. Hierbij kunnen we ons de vraag
stellen of de bereikbaarheid van de doelgroep wordt aangetast vanwege het (noodzakelijk)
duurder worden van deelname aan activiteiten. Geeft de gemeente de garantie dat, als
gevolg van deze verzelfstandiging, het gebruik van accommodaties niet duurder wordt en
voor de huidige doelgroep (financieel) bereikbaar blijft.
Overcapaciteit in welzijnsaccommodaties maken bezuiniging mogelijk (pag 25): de
vermeende overcapaciteit is minder groot als gerekend wordt met reële, noodzakelijke m2
afgestemd op de activiteiten in buurthuizen. Tevens dient de bestaande situatie van de
resterende gebouwen meegenomen te worden in de beschouwing. Deze zal naar
verwachting afwijken van de eerder aangehouden toeslag van 0,6 m2 op de norm van 1,4
m2.
Als structurele bezuiniging kunnen overbodige ruimtes worden afgestoten (pag 25):
rekening houdend met ALLE relevante aspecten, en niet alleen gekeken vanuit
management optiek, blijkt dat ’t Ooievaarsnest geen overbodige ruimte is maar een
invulling van de behoefte van een grote groep kwetsbare ouderen.
Inschatting bezuiniging door verzelfstandiging van het beheer van
welzijnsaccommodaties, € 1.363.000,- (pag 26): dit betekent een bezuiniging van
omgerekend circa € 300,- / m2 afgestoten accommodatie (€ 1.363.000,- : 4.563 m2) of
omgerekend circa € 170,-. /m2 (€ 1.363.000,- : 8.063 m2) (de uitgangspunten zijn niet
helder omschreven).
Als enige investering (kosten) wordt de huur van 3.500 m2 accommodatieruimte
opgevoerd voor een all-in bedrag van € 612.500,- (pag 26): dit is omgerekend € 175,- /m2
vvo. Uit dit bedrag dienen niet alleen de huurkosten, maar ook de kosten voor beheer en
exploitatie van de accommodaties te worden betaald. Refererend aan het eerder
berekende bedrag van € 300,-/m2 en € 170,- /m2 te bezuinigingen op het beheer, lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat het gebruik van de resterende accommodaties alleen
mogelijk is tegen commerciële tarieven en daarmee onbereikbaar voor de doelgroepen
waarover gesproken wordt. Opmerkelijk is dat in deze spreidingsnota voor
accommodaties de verwachte besparing op de gewijzigde visie op het welzijnwerk (te
lezen als: beheer en exploitatie van voorzieningen) als (grootste) bezuinigingspost wordt
opgevoerd.
De specificatie van de oppervlaktes van de accommodaties voor toekomstig welzijnswerk
is niet opgenomen (pag 28): oppervlakte resterende accommodaties dient minimaal
getoetst te kunnen worden aan de eerder noodzakelijk geachte oppervlakte van 3.500 m2
vvo (of werkelijk noodzakelijke oppervlakte).
Kosten welzijnaccommodaties die worden afgestoten, voor ’t Ooievaarsnest wordt een
bedrag van € 17.250,- (dit is circa € 49,30 /m2) voor het “gebruik” opgevoerd en een
bedrag van € 30.948,- (dit is circa € 88,45 /m2) voor de huurkosten (pag 29): door het
sluiten van ’t Ooievaarsnest wordt in totaal een ogenschijnlijke bijdrage van € 50.000,-
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geleverd aan de vermeende bezuinigingsoperatie van 1,5 miljoen. Ogenschijnlijk, omdat
in de opgevoerde kosten voor de all-in huur van € 612.500,- (zie hierboven) ook een
gedeelte bestemd is voor de het onderbrengen van de activiteiten uit ’t Ooievaarsnest. Bij
dit alles is nog geen rekening gehouden met de extra, noodzakelijke kosten voor de
toezegging van de wethouder dat alle activiteiten uit de te sluiten buurthuizen op een
andere locatie voortgezet kunnen worden.
Conclusie ten aanzien van de nota is dat er nog (te) veel onduidelijkheden zijn en we heel veel
tegenstrijdigheden tegen komen. De beoogde bezuiniging wordt niet gehaald uit het sluiten
van buurthuizen maar uit een gewijzigd welzijnsbeleid.
Voor ’t Ooievaarsnest geldt dat de beoogde bezuiniging van € 50.000,- naar beneden
bijgesteld moet worden naar een maximaal haalbare bezuiniging van € 25.000,- . Als we de
kosten voor aanvullende zorg voor de ouderen die nu dreigen te vereenzamen en in een
sociaal isolement terecht dreigen te komen, in het financiële plaatje opnemen, zal de balans
volledig de andere kant uit slaan.
De nota rechtvaardigt niet de beoogde sluiting van ’t Ooievaarsnest.

Algehele conclusie.
Algemeen concluderend kan gesteld worden dat een grote groep bewoners uit de directe
omgeving van buurthuis ’t Ooievaarsnest, behorend tot de (zeer) kwetsbare groep uit de
samenleving, is aangewezen op de aanwezigheid van dit buurthuis. Reële, alternatieve
accommodaties in de buurt zijn niet voorhanden waardoor een sociaal isolement dreigt te
ontstaan. Mede door de beperkt financiële draagkracht en het veiligheidsaspect zijn verder
weggelegen voorzieningen, geen goed alternatief en niet bereikbaar voor de huidige groep
gebruikers van ‘t Ooievaarsnest.
Verzoek aan de leden van de gemeenteraad Delft.
Het actiecomité “Behoudt ’t Ooievaarsnest” verzoekt de leden van de gemeenteraad Delft,
namens alle betrokken bewoners en gebruikers van ’t Ooievaarsnest, te besluiten om
buurthuis ’t Ooievaarsnest ook na 2013 voor de wijk Vrijenban beschikbaar te houden en de
benodigde financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Dit in afwijking van het
Collegevoorstel en de nota “Accommodatiebeleid Gemeente Delft – Spreidingsplan van
welzijnsaccommodaties”, d.d. 30 augustus 2011.
Actiecomité “Behoudt ’t Ooievaarsnest”,
Aad van Vondelen
Tel.: 015 2123034

Hanny Vermeulen
Tel.: 015 2131162

Yvonne Nieuwhoff
Tel.: 06 22804933

Serrie Nieuwhoff
Tel.: 06 10677167

Dorry Mulder
Tel.: 06 57594607

Harrie van Horne
Tel.: 06 20441100

E-mail: info@gemeente-vrijenban.nl
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Bijlage: Poster, op grote schaal in de wijk Vrijenban verspreid.
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