Kennemerland/Amstel/and en de Meer/anden

Haarlem, 30 juli 2018

Betreft: Vervolg bijeenkomst Kleverpark

Beste buren/omwonenden,

In de bijeenkomst die wij met elkaar hebben gehad op 25 juni jl. hebben we met elkaar afgestemd
dat er een buurtcommissie zou komen. Enkele buurtbewoners hebben zich daarvoor opgegeven om
als afvaardiging van de buurt met ons in gesprek te gaan. Afgelopen woensdag, 18 juli, hebben we
hiervan de eerste bijeenkomst gehad. Graag informeren we u als buurtbewoner hierover en houden
wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Allereerst hebben we gezamenlijk teruggekeken naar de vorige bijeenkomst. Deze is door ons, vanuit
de RIBW, als positief ervaren. We zagen een zeer betrokken buurt. De bereidheid om met elkaar in
gesprek te gaan, en gezamenlijk bij te dragen aan een goed leefbare buurt voor iedereen vonden wij
zeer prettig. Hiervoor willen we u als buren alvast bedanken.
De aanwezige buurtbewoners gaven vanuit hun kant aan dat zij de bijeenkomst als zeer welkom
hebben ervaren. Het gezamenlijk in gesprek gaan over de toekomst, en de betrokkenheid van de
buurt en de RIBW daarbij werden als positief benoemd.
Tijdens de vorige bijeenkomst was nog niet volledig duidelijk welke cliëntgroep uiteindelijk naar de
locatie Kleverpark zal komen. Inmiddels is hier meer over bekend. Op de locatie Kempstraat 1A t/m
1C zullen 12 jeugdigen gaan wonen. In elke woning komen 4 jeugdigen, dit gaat om jongeren tussen
de 16 en 23 jaar die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. De locatie zal 24 uur
per dag begeleid worden, wat inhoudt dat er gedurende de nachten een slaapwacht aanwezig is.
Vorige keer werd er door een buurtbewoner opgemerkt, "Jullie willen een veilige woonomgeving
creëren voor jullie cliënten, maar die veilige woonomgeving, dat zijn wij als buurt." Deze uitspraak
hebben wij ter harte genomen, omdat dit is hoe wij goede zorg zien. We ondersteunen cliënten in
een weg naar een leven terug in de maatschappij, net als ieder ander. We willen cliënten laten leren
en ontwikkelen in een prettig leefklimaat, en daar hoort een plek in de buurt bij.

In de buurtcommissie is besproken hoe we dit met elkaar vorm kunnen geven. Voor nu hebben we
het volgende afgesproken;
Zaterdag 22 september 2018 (burendag) is er een koffiemoment op de locatie Kleverpark
voor de buurt met de huidige bewoners. De RIBW zorgt voor koffie, thee en wat lekkers. We
zouden het erg leuk vinden als u langs komt, er volgt nog een officiële uitnodiging.
Half september zal er een nieuwe bijeenkomst met de buurtcommissie en de RIBW zijn op de
locatie Kleverpark. Mocht u interesse hebben om alsnog aan te sluiten dan kunt u zich
hiervoor melden bij e.zwart@ribw-kam.nl. U ontvangt dan ook een uitnodiging voor de
volgende bijeenkomst.
De RIBW zorgt voor een risico-inventarisatie voor de locatie, en de relevante stukken
daarvan zullen inzichtelijk zijn voor de buurtcommissie. De buurtcommissie zal met elkaar
ook kijken welke risico's zij mogelijk zien en deze zullen besproken worden in de volgende
bijeenkomst.
Bij de volgende bijeenkomst willen we de volgende mensen uitnodigen; Frank Langedijk
(wijkagent), een ervaringswerker vanuit de RIBW en een van de bestuurders van de RIBW.
Sander Kok (buurtbewoner) en Eline Zwart (RIBW) zullen gezamenlijk contact zoeken met de
wethouder Merijn Snoeks om te onderzoeken welke ondersteuning er vanuit de gemeente
Haarlem mogelijk is voor de beoogde buurtsamenwerking.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande brief nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groeten,

RIBW K/AM
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