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Op 19 juni 2017 werd in het Da Vinci College een speciale wijkbijeenkomst gehouden. Organisatie
ervan lag in handen van welzijnsorganisatie WijZijn Roosendaal, wooncorporatie Allee Wonen en het
bewonersplatform Langdonk.
Actieve bewoners uit Langdonk en organisaties die werkzaam zijn in Langdonk werden uitgenodigd
om deel te nemen. Er werd goed gehoor aan gegeven. In totaal waren er bijna 80 mensen aanwezig
om in verschillende werkgroepen met elkaar in gesprek te gaan. De thema’s die aan bod kwamen
waren: Veiligheid, Groen en Grijs, Burendag, Eenzaamheid.
Dit document biedt een globaal overzicht van die avond: enkele feiten over de wijk zoals die aan het
begin van de avond zijn gepresenteerd, beknopte verslaglegging van de gesprekken per thema, een
korte sfeerimpressie, weergave van een krantenartikel in BNDeStem.
We doen een oproep aan iedereen, die wel of niet aanwezig was en zich betrokken voelt bij de wijk
Langdonk, om vooral mee te blijven denken én te doen.
Dank aan het Da Vinci College, dat we gebruik mochten maken van de schitterende ruimte en de
catering. Dank aan de gemeente Roosendaal voor het beschikbaar gestelde budget ( Vitale wijken &
dorpen) om deze bijeenkomst mogelijk te maken.
Voor nadere informatie en/of opmerkingen kunt u terecht bij onderstaande adressen.
Met vriendelijke groet,
Ad van de Vrede

Contactadressen:
Bewonersplatform Langdonk
Tineke Dooms, Janiz Wemmers
info@langdonk.nl

Allee Wonen
Desiré van Veldhoven
d.vanveldhoven@alleewonen.nl

WijZijnRoosendaal

Ad van de Vrede, Marlies Cyvat
p/a Gezellelaan 18f 4707 CD Roosendaal
ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl
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De Wijk Langdonk in cijfers/ per 1-1-2017
 Inwoners: 4.844
0 - 24 jaar

: 30%

25- 64 jaar

: 50%

65 jr e.o.

: 20%

Paar met kinderen

: 25 % (543)

Paar zonder kinderen

: 30 % (664)

Eenoudergezin

: 10 % (212)

Alleenstaand

: 35 % (774)

 Woningen:

2.006

eigen woning

:58% (1164)

corporatie

:33% (655)

part. verhuur

: 9% (187)

 Etniciteit :
Nederlands

: 65%

Overig westers

: 5%

Niet- westers

: 30%
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Vitaliteitskaart
Zie ook: https://roosendaal.buurtmonitor.nl/Jive/report/?id=vitaliteit&openinputs=true
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Thema: Armoede en Eenzaamheid
Eenzaamheid en armoede onder de bewoners in Langdonk, wat zouden we daarvoor met en voor
elkaar willen bereiken? Tijdens deze avond zijn er zijn vier groepjes ontstaan van mensen met
soortgelijke dromen en/of wensen voor deze bewoners in Langdonk.
In die groepjes is men vervolgens met elkaar in gesprek gegaan over hoe die droom te
verwezenlijken, wat is dan een (eerste) stap. Er zijn daarbij al enkele concrete acties doorgenomen.

1. Welvaart en welzijn voor iedereen in Langdonk
Om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen kan sporten een middel zijn om meer gelijkwaardigheid
onder de mensen te krijgen. Het is soms nog wel zoeken hoe je de doelgroep bereikt. Sportservice
heeft veel te bieden hierin. Maar er zouden nog meer mensen kunnen meedoen, een sportcoach kan
activiteiten organiseren voor alle bewoners in Langdonk, ook voor mensen met een beperking. MEE
heeft een sportloket, zij zouden samen kunnen optrekken met de Jeugdprofessional. De school en/
of jeugdprofessional zou bij het intake gesprek sport voor het kind al kunnen aansnijden als
onderwerp.
2. Elkaar kennen en kennis over elkaar hebben, begrijp
en tijd voor elkaar, voor de diversiteit aan bewoners in
Langdonk
Eén van de manieren om elkaar te ontmoeten is tijdens
de koffie –inloop in Langdonk. Deze zou bijvoorbeeld
ook in de wijkkrant gezet kunnen worden, zodat een zo
groot mogelijk aantal inwoners van Langdonk hier
kennis van neemt.
Van 21 september tot 1 oktober is het de Week van de
ontmoeting, met als doel eenzaamheid te doorbreken.
Er worden activiteiten georganiseerd, en daarbij is het mogelijk dat andere bewoners of vrijwilligers
mensen die niet mobiel zijn, juist ook kunnen deelnemen. Diverse organisaties werken samen om er
een mooie week van te maken, voor meer informatie of deelname, kun je contact opnemen met
Angela Schulz van de GGD.
3. Ouderen niet meer eenzaam
Deze droom sluit ook voor een groot deel aan bij de andere dromen, maar binnen dit groepje
kwamen ook weer andere ideeën naar voren. Zo is geconstateerd dat inderdaad vervoer een
probleem kan zijn maar dat KBO hierin wel mee kan denken. Verder is het idee om een project op te
zetten: ‘ouderen digitaal de deur uit’. Computervaardigheden vergroten en bijvoorbeeld daarbij
gebruik maken van de inzet van jongeren (van het Da Vinci college). En dat ze dan als eindproduct
samen bijvoorbeeld een Facebook pagina opzetten voor promotie en er zo ambassadeurs komen
vanuit de doelgroep zelf voor dit project.
Verder is het van belang om bestaande activiteiten kenbaar te (blijven) maken zoals communiceren
in de wijkkrant wat voor organisaties er zij voor ouderen, bijvoorbeeld wat het Bewonersplatform
doet, wanneer kan je naar het Werkatelier (verwijzen), wanneer het inloopspreekuur is in de wijk
etc.
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4. Mensen met psychische problemen horen erbij en doen mee (uit isolement).
De samenwerking tussen professionals, bewoners en ervaringsdeskundigen in de wijk Langdonk
loopt goed, men kent elkaar en weet elkaar te vinden. Van belang blijft om mensen positief te
benaderen en te kijken naar wat iemand wel kan. Door samen met iemand te wandelen, koffie te
drinken of een boodschap te doen, zo bouw je een relatie op en kun je de bewoner helpen om in
zijn/ haar eigen kracht te (blijven) staan. De vrijwilliger en/of ervaringsdeskundige kan helpen de
drempel naar de professionele hulp te verlagen.

Er zijn dus diverse concrete ideeën uitgewisseld, en sommige mensen hebben elkaar nog wat
uitvoeriger gesproken en wat daaruit kwam, daar gaan we zeker nog meer van horen.
Er is bij de diverse onderwerpen vanavond ook genoemd dat het kan helpen om eens te kijken op
www.roosendaalvoorelkaar.nl/mijnbuurt. Je kunt hier veel vraag en aanbod vinden op het gebied
van vrijwilligers, ideeën, acties etc.
Om het taboe van armoede te doorbreken kun je ook het verhaal vertellen. Er heeft zich een
bewoner gemeld die dit verhaal wil delen. Op dit moment is de bibliotheek Roosendaal bezig om
verhalen van mensen, burgers uit Roosendaal, vast te leggen, te portretteren. Hier is in elk geval ook
een verbinding gelegd.
Heeft u ook n.a.v. deze avond nog ideeën, iets uitgewisseld met iemand wat u wilt delen? Laat het
ons weten.

Thema: Burendag
Doelstelling burendag:
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e
zaterdag in september. In 2017 vieren we Burendag op 23 September. Het is een dag waarop je
gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Basis opzet burendag eerdere edities:
1) Opblaasattracties werden gehuurd bij Creezy (Burgerhoutsestraat Roosendaal). Voordeel
hier is, dat je altijd iets meer krijgt dan wat je besteld hebt, en dat Creeezy zelf zorgt dat er
toezicht is bij de attracties.
2) Kramen, tafels en stoelen werden altijd gehuurd bij een bedrijf uit Tilburg. Naam weet ik zo
even niet, maar is wel terug te vinden in de administratie. Dit bedrijf was in het verleden
altijd goedkoper dan Witlox uit Roosendaal. Kramen werden gebruikt voor de catering,
rommelmarkt (optioneel en tegen de daadwerkelijke kosten), en voor instellingen die zich
willen presenteren tijdens de burendag.
3) voor water en stroom werden afspraken gemaakt met de parochie, om dit te kunnen pakken
vanuit De Goede Herder
4) Met het DaVinci College werden afspraken gemaakt over de catering, en ook had het DVC
altijd een paar speel- en knutseltafels voor de allerkleinste bezoekers.
Dit is feitelijk de hardware voor de burendag. De laatste keren is hier omheen nog een rommelmarkt
georganiseerd, en ook is de Scouting een keer de hele dag aanwezig geweest met "sport en spel".
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SportService Brabant kan eventueel ook een bijdrage leveren, en in het verleden hebben we via
Platform Vierhoven sportverenigingen de mogelijkheid geboden voor clinics en demonstraties.
Daarnaast is een "open podium" ook mogelijk, om talent uit de wijk een platform te kunnen bieden.
een podium kan dan ook via de kraamverhuur geregeld worden.

Ideeën over organisatie 2017:








Professionele partners betrekken
Uit de verschillende doelgroepen mensen
betrekken bij de organisatie (verschillende
leeftijden, verschillende culturen)
Organiseren chauffeurs om (oudere) mensen
te halen en brengen
Subsidie aanvragen – Oranje fonds,
gemeente?
Sponsors vragen ondernemers in de wijk (goodie bag, kortingsbonnen)
Reclame maken via folders en posters

Ideeën over activiteiten 2017:









Rommelmarkt
Rad van fortuin
Springkussens
Karaoke, leuk voor kids leuk voor ouderen om te zien
Activiteit voor doelgroep 12-20 (stormbaan-WIPE OUT)
Ouderen die zelf niet kunnen komen ophalen
Wereldgerechten “proeverij”
EHBO post

Thema : Grijs en Groen
Langdonk is een mooie groene wijk en dat willen
we zo houden. Veel van de bewoners zetten zich
in om, soms in samenspraak en met
ondersteuning van de gemeente, om de wijk
schoon en groen te houden. Mooie voorbeelden
hiervan zijn bewoners die zelf een stuk plantsoen
bijhouden of zwerfafval opruimen.


Bij sommige deelnemers in de groep is er veel
onvrede over een aantal specifieke dingen in de wijk of straat. Dit zorgt ervoor dat het
gesprek niet gemakkelijk over het delen van ideeën en projecten gaat.
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De onvrede draait vooral over het gedrag van andere bewoners en de moeite die het kost
om dit te beïnvloeden. Enkele deelnemers van de groep geven aan dat zij hierover geen
gehoor vinden bij (maatschappelijke) instanties. Dit gaat regelmatig over asociaal of zelfs
crimineel gedrag van wijkbewoners. Zo verpesten enkele bewoners het voor de grote groep
die het wel goed probeert te doen. Dit fenomeen zal van alle tijden blijven. Als er een nieuwe
afvalbak wordt geplaatst zullen 8 bewoners het afval in de bak gooien, maar er zullen ook 2
bewoners afval naast de bak zetten. Hierin kunnen we corrigeren en opruimen. Toch zal dit
ten alle tijden blijven voorkomen. Belangrijk is dat we ons met mooie projecten blijven
richten op de 8 bewoners die het goede proberen te doen in de wijk.
Belangrijk blijft om samen de handen ineen te slaan in de zoektocht naar de oplossing. Hierin
maken vele handen ligt werk. Dit geldt niet alleen voor de inbreng van bewoners, maar ook
de samenwerking tussen wijkpartners. Ook de terugkoppeling is van belang, soms is een
oplossing niet meteen voorhanden, maar bewoners moeten wel weten dat hier aan gewerkt
wordt en dat de signalen serieus worden genomen.

Thema : Veiligheid
Aandachtspunten van bewoners:
 Aantal inbraken in de wijk is laag, afgelopen 6 maanden: 6x
 Aantal meldingen van overlast is beperkt. Meldingen die bij de politie gedaan worden gaan
over jeugdoverlast: bekende plekken als de locatie tussen Lindenburg en Evelindeflat en het
parkeerterrein bij Evelindeflat. Tevens kortstondig in Elisadonk.
 Inventarisatierondje onder de aanwezige bewoners waar volgens hen de knelpunten liggen:
1. Jongeren die op de locatie tussen Lindenburg en Evelindeflat bijeenkomen en op het
parkeerterrein van Evelindeflat. Veroorzaken overlast door midden op straat te
parkeren met auto’s en brommers; zwerfvuil, veel kabaal; af en aan rijden met
brommers en auto’s; vermoeden van dealen; wegens de grootte van de groep
veroorzaakt dit een onveiligheidsgevoel bij omwonenden en mensen die passeren.
2. Bewoners vragen zich af waarom er niet wordt ingegrepen door instanties en geven
aan dat er juist met de ouders van de jongeren hierover gesproken zou moeten
worden.
3. Hard rijden door de straten op de pleinen
met auto’s en brommers
 CJG, BOOST en afdeling Veiligheid van de
gemeente geven aan dat er contact is met de
jongeren én met de ouders. ‘De jongeren zijn
bekend bij de instanties’. BOOST geeft aan dat er
diverse preventieve activiteiten zijn, gericht op de
jongere jeugd: de ‘gele schoolbus’ wordt met
regelmaat ingezet om jongeren op te zoeken en
ermee in gesprek te gaan. Er zijn ook themabijeenkomsten ‘de vredige wijk’ met activiteiten
voor de jongere jeugd, groepen 7 en 8 van de basisschool.
 De bewoners geven aan dat deze informatie nieuw is voor hen. Men wist niet dat er inzet
wordt gepleegd naar jongeren én naar ouders. Dit gebeurt vooral ‘achter de schermen’.
De vraag komt bij bewoners op of er door de diverse instanties wel het juiste aanbod
geleverd wordt, gezien de overlast welke men ervaart van jongeren tussen 16 en 25 jaar.
Men wil concrete actie en ook oplossingen zien.
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 Een 10-tal bewoners uit Elisadonk plein 8 geeft aan een buurtpreventie team op te richten
om op die manier zelf ook een handje toe te steken in het kader van een leefbare wijk.
Binnen enkele weken zal een informatieavond over buurtpreventie gehouden worden.
 Door enkele bewoners wordt geopperd om een betere hangplek te organiseren en ook een
jongerenruimte op te zetten voor de jeugd om overlast tegen te gaan
 Ook komt naar voren dat er vaak wel óver de jeugd wordt gesproken maar te weinig mét.
Voor een volgende keer zou het goed zijn om ook jongeren erbij te betrekken en aan het
woord te laten
 Bewoners geven aan dat er meer bekendheid gegeven zou moeten worden aan de diverse
organisaties die actief zijn in de wijk, zodat er een directere verbinding kan ontstaan tussen
bewoners en organisaties
 Wat betreft de verkeersoverlast: er zijn al enkele maatregelen genomen in de wijk om te
hard rijden tegen te gaan. De daders van te hard rijden komen voor het grootste deel uit de
wijk zelf. Het betreft hier vooral een mentaliteitskwestie. Het is ingewikkeld hier eenvoudige
oplossingen te bedenken. Bewoners zullen het vooral ook zelf moeten doen.
Sfeerimpressie 19 juni
Het is een hete maandagavond in het DaVinciCollege; met bijna 80 deelnemers mag de opkomst voor
het Bewonersplatform hoog genoemd worden. Aanwezig zijn bewoners en mensen die op
professionele basis betrokken zijn bij het wel en wee van de wijk.
Voor mij als relatieve nieuwkomer in Langdonk en in het
Bewonersplatform een mooie gelegenheid om met veel mensen
kennis te maken.
In de gezamenlijke opening presenteert Ad interessante feiten
over onze wijk. Zoals over woningen (2006 totaal, waarvan 58%
eigen woning, 33% corporatie en 9% particuliere verhuur) en
etniciteit (Nederlands 65%, overig westers 5%, niet-westers 30%).
Het is goed om ook deze kenmerken over onze wijk weer eens te horen. Dan valt ook op dat de
aanwezigen geen afspiegeling zijn van de bewoners in de wijk; de groep niet- westers is niet
vertegenwoordigd. Wellicht vanwege de Ramadan? Goed punt om voor een volgende keer te
bekijken hoe ook zij betrokken kunnen worden. Na de opening splitsen we op voor vier
gespreksthema’s: Veiligheid, Armoede & Eenzaamheid, Grijs & Groen en Burendag. Zelf doe ik mee
aan het laatste thema. Burendag is bedoeld om op een feestelijke manier onderlinge contacten te
vergroten, elkaar te helpen en iets goeds te doen voor de wijk. Onze groep verzamelt veel goede
ideeën waar de organisatie van Burendag mee verder kan.
Elke groep geeft aan het eind een korte terugkoppeling. Ik hoor mooie dromen en acties. Ook zijn
ervaringen en verwachtingen tussen bewoners en professionals gedeeld. De verwachtingen sluiten
over en weer nog niet altijd goed aan; juist daarom geloof ik in de meerwaarde van een avond als
deze. Deze gesprekken brengen de onderwerpen juist naar boven waar we het met elkaar beter
kunnen doen. We sluiten af met een gezellig informele borrel met een goede catering door het
DaVinciCollege.
Tineke Dooms, voorzitter Bewonersplatform Langdonk
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Genodigden voor de wijkbijeenkomst Langdonk:

 Actieve bewoners in de wijk Langdonk
 Bewonersplatform Langdonk
 Buurtpreventie
 Koffie inloop Levensschool
 Werkgroep Schoon Langdonk
 Werkgroep Langdonk Voor Elkaar
 VVE’s Lindenburg en Lindenhage
 Noodbank
 EGR/ Levensschool
 Sportservice NBr
 Boost Jongerenwerk
 GGZ
 GGD
 Humanitas
 Werkatelier
 Politie
 Wegwijs Roosendaal met diverse organisaties
 Boost Jongerenwerk
 Rosalinde
 Wijkzuster
 Seniorenpastoraat
 Gemeente Roosendaal
 AlleeWonen
 WijZijn Roosendaal
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In BNDeStem d.d. 20-06-2017
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