Opbrengst bewonersplatform 23-11
(zorgen/ideeën per thema)
Thema: DAGBESTEDING
ZORGEN
-

Dat er niets of weinig te doen is i.h.k.v. probleem taalbarrière.

-

Te weinig inzet op leren van Nederlandse taal.

IDEEËN
-

Talenten inventariseren van de bewoners AZC en die inzetten.

-

Welke initiatieven waren elders tot nu toe succesvol, en neem
dit over.

-

Informeer omwonenden over de bedoeling en uitgangspunten
van dagbesteding om begrip te creëren als niet iedereen altijd
wordt ‘bezig gehouden’ maar rond hangt bij het AZC.

-

Geef mensen zo snel mogelijk de gelegenheid iets in hun
vakgebied te doen.

-

Gebruik maken van de sportverenigingen.

-

Op het terrein moestuinen aanleggen m.b.v. eventueel
bewoners uit de buurt, bevordert integratie. (tuinfeestjes!)

-

Op het terrein een speeltuintje.

-

Faciliteer vrijwilligers(organisaties) op het terrein van het AZC.

-

Leren fietsen.

-

Meer dagbesteding dan het COA standaard biedt om verveling
te bestrijden.

Thema: LEEFBAARHEID & VEILIGHEID
ZORGEN

IDEEËN

-

Veiligheid in de wijk:
o Gaan de vluchtelingen wandelen in onze wijk?
o Veilig de hond uitlaten in de wijk, etc.

-

WhatsApp groep oprichten

-

Politiebureau (klein) terug bij WC Bloemendaal.

-

Wat doet men bij incidenten? Waarschuwing, harde aanpak?

-

Verlichting Omlooppad verbeteren

-

Speelplaatsen in de wijk mogen geen hangplekken worden.

-

Kleiner bewonersplatform voor onderlinge communicatie:
buurt/AZC.

-

Zijn onze ouderen nog wel veilig in de wijk straks?
 Veiligheid, veiligheid!

-

Geen 500 personen maar minder bv. 250.

-

Beveiliging buiten het terrein?

-

Extra wijkagent.

-

Ongeregeldheden  avondklok?

-

Buitenspeelmogelijkheden op PWA terrein.

-

Radicalisering  overplaatsing?

-

Uitstraling AZC locatie; open/groen.

-

Max. 500 personen.

-

-

Goede invulling; baan (tijdelijk) of gemeente kan diensten laten
uitvoeren zodat zij gelijk goed kunnen integreren.

Hek van PWA kazerne Wibautstraat verplaatsen zodat auto’s
haaks aan de straat geparkeerd kunnen worden  meer
parkeercapaciteit.

-

Verkeersdrukte  risicoinventarisatie.

Iedere bewoner een vaste buddy in de wijk geven:
 aandacht
 problemen vallen snel op

-

De veiligheid in de wijk staat nu al onder druk.
-

Extra wijkagent

-

Géén zorgen wat mij betreft.
-

Nulmeting m.b.t. veiligheid.

-

Monitoring over jaren heen.

-

Lange termijnonderzoek: risico’s.

Thema: ONDERWIJS
ZORGEN

IDEEËN

-

Capaciteit scholen om extra leerlingen op te nemen?

-

-

Leerlingen AZC opnemen op basis van vrijwilligheid op
verplicht?

Basisschool onderwijs op locatie toespitsen, niet met het
reguliere onderwijs samenvoegen.
 Nee, juist integreren in reguliere onderwijs.

-

Algemeen: achteruitgang onderwijs.

Samenwerken met de bibliotheek/voorleesexpress en hun
vrijwilligers.

-

Willen ze wel leren?
Moeten we extra vrijwilligers voor het leren inzetten zodat zij
tenminste voor de inburgeringcursus kunnen slagen? Of zouden
zij dit zelf moeten kunnen gezien het ‘hoge opgeleid’ zijn van die
komen?!

-

Kinderbibliotheek in het AZC.

-

Kinderen zo snel mogelijk onderwijs geven. Schakelklassen?

-

Extra aandacht voor cultuurverschillen en traumatische
ervaringen.
 Psych(olog)ische hulp.

-

Actief taalcoach werving

-

Organiseer volwassen onderwijs  Gericht op integratie, los
van inburgering.

-

Vakonderwijs door vrijwilligers.

-

Zo snel mogelijk naar reguliere scholen om zo snel mogelijk te
integreren.

-

Geef iedere bewoner een buddy uit de wijk die praktisch
onderwijs kan geven.

-

Organiseer volwassen onderwijs  Gericht op integratie, los
van inburgering.

-

Het AZC zorgt voor aanvulling van leerlingen aantallen.

Thema: OVERIG
ZORGEN

IDEEËN

-

Andere cultuur, normen en waarden.

-

Goede cursus hoe wij in Nederland met elkaar en met het milieu
omgaan.

-

Taalbarrière.
-

Wijk betrekken bij feestelijke moslimdagen. Mensen daar koken,
zelf voor buurt.

-

Laat zoveel mogelijk verbouwen en onderhoud door Goudse
bedrijven doen.

-

Parkeergelegenheid bij Olympia creëren, met aandacht voor
toegang (waar i.v.m. verkeer).

-

‘Regels’, normen en waarden goed duidelijk maken. Zij komen
als ‘gast’ bij ons en zouden zich aan ons enigszins moeten
aanpassen, niet andersom.

-

Max. 10 jaar, daarna PWA woonbestemming geven.
Verandering bestemmingsplan nu inzetten i.p.v. over 10 jaar.

-

Sporten en dagbesteding door heel Gouda  integratie.

-

Het zou het college van b en w sieren na 10 jaar de complete
PWA kazerne te bestemmen voor 55+ en
startersappartementen  vastleggen.

-

Algemeen onderzoek naar integratie ervaringen andere
reguliere AZC’s.

-

Verspreiden over heel Gouda, betere inburgering.
 Dat is wel af te dwingen, namelijk gelijk oversteken.

-

Buurtklussen- en boodschappenbezorgdienst voor ouderen in
de wijk.

-

Samenstelling asielzoekers (gezinnen versus mannen).

-

Verkeersonderzoek opstellen.

-

Nulmeting veiligheid.

-

Wie garandeert mij dat mijn koophuis niet in waarde daalt na
komst AZC?
 Beding in de bestuursovereenkomst met het COA over
‘nadeelcompensatie’.
 En wat als WOZ waarde nu al is gedaald?!

-

Absoluut max. 10 jaar; geen verlenging.
 Maar dat is tegen die tijd niet af te dwingen.

Thema: WERK
ZORGEN

IDEEËN

-

Geen uitzicht op werk voor asielzoekers.

-

Banen voor Gouwenaars.

-

Taal

-

Integratie  dus ook vrijwilligers voor leren van bv. taal.

-

Geen werk  verveling, problemen in de wijk
 afstemmen met werkgevers

-

Werk is ook belangrijk werk. Aanpassing zodat meer
vrijwilligerswerk mogelijk is.

-

UWV  bezuinigingen

-

Begeleiding naar werk  talent.

-

Diploma’s  geldigheid

-

Inzicht in kennis en opleidingsniveau. Talenten goed
ontwikkelen/inzetten.

-

Verdringing arbeidsmarkt
-

Technische opleidingen aanbieden.

-

Wordt er gevraagd aan de bewoners AZC wat zij willen/kunnen?
-

Pauluskerk gebruiken waar vrijwilligers kunnen helpen.

-

Doe een inspanning om meer banen te maken voor
asielzoekers én Gouwenaars.

-

Omzetten diploma (procedure).

-

Werkgelegenheid creëren: groenvoorziening  Gouda groener
maken; niet alleen schoonste stad maar ook groenste stad.

-

Bewoners/AZC inzetten m.b.v. tolk om integratie te bevorderen/
contacten in de buurt te leggen.

-

Werkgelegenheid  kijk naar regio. Tuinders Boskoop etc.

-

In verpleeghuizen bij bewoners aan tafel gaan zitten om taal te
leren, samen spelletjes te doen, samen de krant te lezen,
toezicht houden op bewoners die niet alleen kunnen zijn.

-

Werknemers in de zorg hebben hoge werkdruk en bewoners
krijgen te weinig aandacht en uitdaging waardoor ze depressies
kunnen ontwikkelen.

Thema: ZORG
ZORGEN

IDEEËN

-

Mensen zijn niet voor niets weg gegaan uit eigen vertrouwde
omgeving. Kan basiszorg voldoende bieden aan
getraumatiseerde mensen? Kunnen basishulpverleners dit aan?

-

Trainingen aan basishulpverleners om specialistische ‘deelzorg’
aan te bieden. Zodat men krijgt wat men nodig heeft zonder
dure specialistische zorg.

-

Over het algemeen zijn de vluchtelingen goed opgeleid.
Oorlogsgebied geeft veel trauma’s.

-

Veel dagbesteding met aandacht voor verwerken van trauma.
 Schilderen, beeldende kunst, muziek, etc.

