
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie: Ruimte voor de Huiskamer van Oost 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 14 juli 2022, 

 

Constaterende, dat:  

• Eenzaamheid een groeiend maatschappelijk probleem is en ouderen boven de 75 jaar zich 

bovengemiddeld eenzaam voelen (Centraal Bureau voor de Statistiek: Hoe eenzaam voelen 

we ons? - Nederland in cijfers 2020 | CBS) 

• Deze gemeenteraad de ambitie heeft uitgesproken om eenzaamheid te bestrijden en tegen 

te gaan. 

• De Gemeente Haarlem een van de deelnemende organisaties is van het actieprogramma Één 

tegen Eenzaamheid. 

• We in Haarlem willen zorgen dat inwoners Gewoon in de Wijk ondersteuning kunnen vinden 

en activiteiten kunnen doen die bijdragen aan hun welzijn.  

 

Voorts constaterende dat: 

• De Huiskamer van Oost dagelijks laagdrempelig evenementen organiseert voor kwetsbare 

groepen, zoals ouderen, minder bedeelden of mensen met gezondheidsproblemen. 

• Het huurcontract van de Huiskamer van Oost in de Steve Bikostraat slechts tot het einde van 

dit jaar loopt. 

• Het huurcontract van Dock voor de ruimte nog een jaar langer doorloopt. 

• Er voor de Huiskamer van Oost nog geen structurele locatie is gevonden. 

 

Overwegende dat: 

• De huidige locatie van de Huiskamer van Oost zich bevindt in een ruimte die eerder al door 

Zorggroep Reinalda werd gebruikt voor soortgelijke sociale activiteiten. 

• Deze locatie zich bovendien bevindt in een seniorencomplex in een buurt (Zuiderpolder) 

waar geen andere ontmoetingsruimten zijn, zoals winkels, cafés, bibliotheek of wijkcentrum. 

• De Huiskamer van Oost een plek is waar eenzame ouderen en kwetsbare groepen gezelschap 

vinden. 

 

https://longreads.cbs.nl/nederland-in-cijfers-2020/hoe-eenzaam-voelen-we-ons/#:~:text=Mensen%20van%2075%20jaar%20of%20ouder%20voelen%20zich,eenzaam%2C%20gelijk%20aan%20het%20gemiddelde%20van%20alle%20leeftijden.
https://longreads.cbs.nl/nederland-in-cijfers-2020/hoe-eenzaam-voelen-we-ons/#:~:text=Mensen%20van%2075%20jaar%20of%20ouder%20voelen%20zich,eenzaam%2C%20gelijk%20aan%20het%20gemiddelde%20van%20alle%20leeftijden.


Verzoekt het college, 

• De verlenging van de huurovereenkomst van de Huiskamer van Oost met een jaar op de 

huidige locatie uit te werken met de Huiskamer van Oost, Dock en Ymere, waarbij de 

gemeente de huurkosten vergoedt uit het bedrag dat is gereserveerd voor zelforganisaties 

binnen Gewoon in de Wijk. Deze periode te gebruiken om een structurele oplossing te 

vinden met betrekking tot de huisvesting van de Huiskamer van Oost. 

• De raad voor de begroting te informeren over de tussenstand van dit proces. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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