
WIJKGEBOUW IN MOLENWIJK 

 

Geachte dames en heren van de Commissie Samenleving. 

Als voorzitter van de wijkraad Molenwijk, wil ik in dit betoog de droom voor onze wijk 

uiteenzetten. In een brief aan uw commissie, met afschrift aan alle politieke partijen hebben 

wij al aangegeven, dat wij als wijkraad ervaren wat er in onze wijk schort…  

• een plek waar mensen kunnen samenkomen 

• een plek waar mensen samen actief kunnen zijn, zowel in de zin van ontspanning als van 

arbeid 

• een plek waar plaats is voor ouderen, die niet mogen vereenzamen 

• een plek waar plaats is voor jongeren, die weinig tot geen activiteiten in onze wijk hebben 

• een plek waar (sociale) voorzieningen in kunnen worden gehuisvest 

• een plek waar de politie zijn spreekuur kan houden 

  

Ik geef u ter illustratie graag een paar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk: 

1. De wijkraad ontving onlangs een e-mail van een bewoner van Molenwijk met de 

mededeling, dat zij zo vreselijk eenzaam is. Was er maar een soort van 

ontmoetingsruimte, dan zag ik tenminste nog eens andere mensen….  

2. Er is met name in het middengebied van Molenwijk een probleem met 

jongerenoverlast, die geen eigen plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten, iets 

eten en lekker chillen. 

3. In onze wijk is net een groep buurtouders gestart om de jongeren te benaderen, zij 

hebben ook een thuisbasis nodig. Hetzelfde geldt voor de groengroep die sinds een 

jaar actief is in het middengebied van Molenwijk. 

4. Sociaal-maatschappelijke organisaties ontplooien geen of weinig activiteiten in 

Molenwijk omdat er geen thuisbasis is. 

 

Om deze wens te vervullen, zijn wij op zoek naar een wijkgebouw, liefst op een centrale plek 

in Molenwijk. Bemensing van dit wijkgebouw kan door professionals òf (semi) professionals 

en/of vrijwilligers gebeuren. 

Heel concrete plannen heeft de wijkraad nog niet gemaakt. In onze brief hebben we enige 

ideeën omtrent financiering en beheer van het wijkgebouw gegeven.  

Onze concrete vraag aan U als Commissie en het gemeentebestuur is, of  U bereid bent om 

samen met de wijkraad Molenwijk de bovenstaande mogelijkheden te onderzoeken en 

eventueel te financieren? 

Uiteraard hopen wij op een positief antwoord op dit verzoek. 

 


