
Inspreekbijdrage Kaderbrief 2021 door Marijke ’t Hart,  

namens de vier wijkraden in Schalkwijk 

 

Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie Bestuur, 

Hierbij spreek ik in namens de vier wijkraden in Schalkwijk. Mijn naam is Marijke ’t Hart en ik 

ben voorzitter van de wijkraad Meerwijk.  

 

Wij hebben de Kaderbrief 2021 gelezen en wij begrijpen dat er gekozen is om geen grote 

wijzigingen aan te brengen in het beleid. Dat begrijpen wij in deze bijzondere tijd, met alle 

onduidelijkheden over de herstart na de corona-crisis.  

Wij ondersteunen de noodzaak dat het belangrijk is om de jeugdhulp goed te regelen, zodat 

kinderen en jongeren die hulp nodig hebben dat ook krijgen. Maar wat wij willen bepleiten is 

nog meer inzet om te voorkomen dat kinderen en jongeren in de problemen komen. Want de 

jeugdhulpverlening is eigenlijk het eindstation. Het zou beter zijn als voorkomen zou kunnen 

worden dat kinderen en jongeren hulp nodig hebben. 

Dat betekent dat nagedacht zou moeten worden over mogelijkheden om kinderen en 

jongeren die in moeilijke situaties leven een perspectief te geven, om hen zicht te geven om 

uit de situatie te komen waarin zij leven. Het voert te ver om in de drie minuten die ik nu heb 

uitvoerig stil te staan bij factoren die bijdragen aan een perspectiefloze jeugd, maar ik wil er 

wel drie noemen. 

 

Armoede 

Kinderen en jongeren die in armoede leven hebben een enorme achterstand vergeleken met 

leeftijdsgenootjes die niet in armoede leven. Wij weten dat in onze wijken armoede en 

schuldsanering veel voorkomt. Uit de gebiedsanalyse van bijvoorbeeld Meerwijk blijkt dat 1/3 

van de mensen financieel niet maandelijks rond kan komen. Wij hebben geen cijfers hoeveel 

kinderen dan in armoede opgroeien, maar wij nemen aan dat dit een aanzienlijk aantal is. Wij 

zouden willen weten of het in Schalkwijk voorkomt dat kinderen met honger naar school 

gaan, of er kinderen zijn die niet kunnen meedoen met activiteiten omdat er geen geld voor 

is. Wij pleiten dus voor een verhoging van de inzet op schuldsanering en voor de begeleiding 

van kwetsbare gezinnen. 

Laaggeletterdheid 

Zoals bekend is een grote groep mensen die in armoede leeft ook laaggeletterd. Het feit dat 

er thuis weinig of niet gelezen wordt helpt de kinderen en jongeren niet om te weten dat het 

belangrijk is dat zij wel goed leren lezen, omdat zij daarmee een perspectief krijgen op 

verbetering van hun leven. Ik weet niet of jullie de documentaireserie ”Klassen” gezien 

hebben, maar daarin werd ook duidelijk hoe belangrijk de voorbeeldfunctie van de ouders en 

opvoeders is. Ouders die laaggeletterd zijn hebben geen idee wat voor scholen er zijn en 

hoe belangrijk het is dat kinderen een opleiding kunnen volgen die bij hen past. Wij pleiten 

ervoor dat er een grotere inzet wordt gedaan om laaggeletterde ouders en opvoeders uit te 

leggen hoe het schoolsysteem in elkaar zit en welke mogelijkheden er voor het kind zijn om 

meer te leren. 

Verveling 

Kinderen en jongeren die met weinig geld opgroeien kunnen niet meedoen met allerlei 

clubjes of met allerlei sporten. Wat er dan gebeurt is dat zij op straat gaan hangen, elkaar 

uitdagen en rottigheid uithalen. In Schalkwijk is het aantal voorzieningen voor kinderen en 

jongeren heel beperkt. Er waren voorzieningen als Radar en Futurz, maar die zijn weg. Ook 



veel speelvoorzieningen zijn verouderd of weinig uitdagend voor kinderen. Wij pleiten dan 

ook voor meer sportvoorzieningen en andere plekken waar kinderen en jongeren kunnen 

leren om met anderen te spelen of waar zij kunnen leren om nieuwe vaardigheden te 

ontwikkelen. 

Tot slot 

Wat wij bedacht hebben: de Moeder van de  Verlosserkerk in Boerhaavewijk is te koop. Dit is 

heel geschikt voor sociaal-culturele activiteiten. Als er nu een begin gemaakt zou worden 

met het op peil brengen van de voorzieningen door daar een mooi nieuw centrum van te 

maken, dan zou dat een mooie eerste stap zijn. 

Ik dank u voor uw aandacht. 


