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Soms komt er in het leven een kans voorbij, waarvan je denkt 'it's too good to be true'.
Dat is precies het gevoel dat wij, als initiatiefnemers van de stichting 'Droom je Thuis',
kregen toen wij getipt werden dat er een mooie locatie beschikbaar zou zijn voor de
verwezenlijking van onze droom om een woonvorm op maat voor onze jongeren met
een meervoudige beperking te realiseren. Als klap op de vuurpijl biedt deze locatie ook
nog eens uitstekende mogelijkheden om ontmoetingen te stimuleren en te faciliteren
tussen alle groepen uit de samenleving. Het betreft een perceel aan het Zuideinde in
Naaldwijk. Middels deze notitie zetten wij graag uiteen waarom wij vinden dat dit een
unieke kans is om de woonwens van ons én van onze kinderen te verwezenlijken.
ü De ligging van de beoogde droomlocatie is werkelijk perfect. De grondpositie aan
het Zuideinde is enerzijds rustig en verkeersluw gelegen, anderzijds ligt de
locatie op loopafstand van voorzieningen als zwembad 'de Hoge Bomen',
WestlandTheater De Naald, overdekt winkelcentrum 'De Tuinen', de supermarkt
en het centrum van Naaldwijk. Dankzij de directe nabijheid van veel
voorzieningen kan ook voor de jongeren met een rolstoel veel met begeleiding
lopend worden gedaan. Al met al biedt deze locatie onze kinderen een veilige
omgeving, terwijl zij ondertussen de mogelijkheid hebben om 'middenin' de
Westlandse samenleving te staan.
ü De locatie aan het Zuideinde heeft op dit moment een industriebestemming. In de
praktijk is het een braakliggend stuk grond, dat ontsierd wordt door zwerfafval
en pallets. Realisatie van dit project draagt dan ook direct bij tot het creëren van
een fijnere woonomgeving voor omwonenden. Ook voor passanten zal het geheel
een veel prettigere aanblik opleveren en draagt het bij aan het realiseren van een
betere leefomgeving. Al met al heeft deze locatie aan het Zuideinde de potentie
om uit te groeien tot een plek waar Westland trots op kan zijn, in plaats van een
plek waarvan mensen liever 'wegkijken'.
ü Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van dit project is dat het omarmd
wordt door de directe buren. Wij zijn dan ook zeer blij met de positieve reacties
van zowel enkele omwonenden, waaronder de familie Boutkan, als van de directe
'buren', te weten muziekschool Muziektactiek, de Herman Broerenschool en
Westland Cultuurweb. Zij staan allen zeer positief tegenover de komst van onze
kinderen en zien zelfs mogelijkheden voor onderlinge 'kruisbestuiving'
(verderop meer hierover).
ü Het project, zoals wij dat voor ogen hebben, bestaat uit 12 appartementen, 2
gemeenschappelijke woonkamers en 1 kantoor annex slaapwachtruimte.
Daarnaast zijn twee extra ruimtes voorzien, voor het draaien van de was en voor
het stallen en opladen van veelal elektrische vervoermiddelen. Hiernaast zouden
wij graag een binnentuin (à la Urban Farming) willen realiseren. Deze binnentuin
zouden wij graag willen inrichten als zogenaamde openbare ruimte, toegankelijk
voor alle inwoners van Westland (en ook daarbuiten uiteraard). Deze bijzondere
plek kan naar onze overtuiging uitgroeien tot een unieke ontmoetingsplek.
ü Naar onze mening biedt de inrichting van ons project met een binnentuin een
unieke kans om plaats te bieden aan kleinschalige horeca. Naar voorbeeld van
'Lunchroom Bijzonder' in De Lier kan deze horecavoorziening 'gerund' worden

door mensen met een verstandelijke beperking en mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt. Deze insteek past naar onze mening perfect in ons streven om
verbindingen te leggen, niet alleen tussen mensen met en zonder beperking,
maar tussen eender welke groepen dan ook. Daarnaast helpt het
'werkgelegenheidsaspect' om mensen met een beperking het gevoel te geven een
nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij. Van dit laatste gegeven plukken
niet alleen onze kinderen de vruchten, maar ook kinderen met een beperking
'van buitenaf'.
ü Een groot deel van de dag staan de gemeenschappelijke huiskamers van onze
jongeren leeg, omdat zij dan bezig zijn met een dagactiviteit. Het lijkt ons
fantastisch als deze twee woonkamers, tijdens deze zogenaamde 'daluren' - in
aanvulling op de binnentuin - ook door anderen kunnen worden gebruikt. Onze
insteek hierbij is om speciale groepen mensen te stimuleren én in de gelegenheid
te stellen, om anderen te ontmoeten. Hiermee denken wij bijvoorbeeld te kunnen
bijdragen aan het tegengaan van een zeer actueel thema, de hand over hand
toenemende eenzaamheid onder ouderen. Zij kunnen niet alleen recreëren in de
binnentuin, maar zij kunnen gedurende de 'daluren' ook de gemeenschappelijke
huiskamers van onze jongeren gebruiken om bijvoorbeeld een kaartje te leggen
of gezellig te kletsen met gelijkgestemden.
ü De praktijk wijst uit dat de overgang van jongeren met een meervoudige
beperking naar een eigen woonomgeving problematisch kan verlopen. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt doordat deze jongeren niet gewend zijn om zich steeds
aan te passen aan een nieuwe omgeving. Zo doorlopen zij, anders dan andere
leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld maar één onderwijsinstelling. Met de realisatie van
dit project creëren we voor jongeren met een meervoudige beperking de
mogelijkheid om, in kleine stapjes, te wennen aan een 'zelfstandige' woon- c.q.
leefomgeving. Op deze manier denken wij dat de kans op een succesvolle
overgang naar zelfstandig, begeleid wonen, aanzienlijk kan worden vergroot.
ü Met de directe nabijheid van het Herman Broerencollege, dat speciaal onderwijs
biedt aan verstandelijk beperkte kinderen, wordt op deze manier een win-win
situatie geschapen. Zij kunnen leerlingen op een steenworp afstand kennis laten
maken met het zelfstandig wonen. Hiermee is dit woonproject een perfect
alternatief voor het 'praktijkhuis', waarover de Herman Broerenschool enkele
jaren beschikte in de straat bij de Jumbo in Naaldwijk. Omdat het huis weer
beschikbaar moest zijn voor de woningmarkt, moest de Herman Broerenschool
ongelukkigerwijs afzien van dit 'praktijkhuis'. Al met al kan realisatie van dit
woonproject een belangrijke bijdrage leveren aan twee van de belangrijkste
leerdoelen in de eindgroepen; zelfstandig wonen in combinatie met een zinvolle
dagbesteding na het verlaten van de school. Een invulling met horeca in de
binnentuin levert bovendien ook nog eens stagewerkplekken op. Een bijkomend
voordeel van samenwerking tussen de Herman Broerenschool en ons project is
dat er geen taxivervoer benodigd is voor het vervoer van A naar B.
ü De architect ziet mogelijkheden om een doorgang naar de binnentuin te creëren
via de Kunstgarage. Dit levert weer een andere insteek op voor het verbinden van
verschillende werelden. Bezoekers aan de binnentuin komen op deze manier

namelijk in contact met culturele activiteiten, die in de Kunstgarage worden
georganiseerd. Kunstenaars zouden de doorgang zelfs kunnen gebruiken om
werken van hun hand te exposeren. Westland Cultuurweb heeft aangegeven
initiatief te willen nemen de andere culturele bewoners bij deze ideeën te
betrekken om te onderzoeken of ze haalbaar zijn.
ü Met zowel de muziekschool als met de culturele partijen binnen de Kunstgarage
zouden dagactiviteitenprogramma’s kunnen worden ontwikkeld voor onze
jongeren, waardoor deze (zonder taxivervoer) op een steenworp afstand een deel
van hun activiteitenprogramma kunnen 'consumeren'. Onderzocht zou kunnen
worden of bijvoorbeeld een dagactiviteit op het gebied van de beeldende
vorming mogelijk is, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande faciliteiten
in de Kunstgarage. Een dergelijke dagactiviteit zou wat ons betreft ook open
kunnen c.q. moeten staan voor anderen, jong of oud, beperkt of niet beperkt.
Hiermee draagt ook zo'n initiatief bij aan het creëren van een unieke
ontmoetingsplaats in Westland.
ü Het voorgaande sluit perfect aan bij de wens en plannen van Westland
Cultuurweb om een aanbod te stimuleren voor mensen met een (meervoudige)
beperking, eventueel in samenwerking met de culturele partners binnen de
Kunstgarage.
ü Realisatie van dit woonproject, waarbij jongeren met een meervoudige beperking
de kans wordt geboden om echt onderdeel uit te maken van een lokale
gemeenschap, past naar onze mening voor 100% bij de politieke wens om een
'inclusieve' samenleving te creëren, waarbij iedereen, óók mensen met een
beperking, volwaardig deelnemen.
ü Voor zover ons bekend bestaat er nog geen soortgelijk initiatief. Realisatie van dit
project, waarbij meervoudig gehandicapte kinderen een veilig en warm thuis
wordt geboden middenin de lokale gemeenschap, en de 'driehoek' woonprojectbinnentuin-Kunstgarage een unieke setting oplevert voor het leggen van
verbindingen en stimuleren van ontmoetingen, biedt de gemeente Westland dan
ook de kans om zich landelijk te onderscheiden als voortrekker op dit vlak en
sympathie te winnen binnen de hechte Westlandse gemeenschap.
Wij hopen met deze notitie goed uiteen te hebben gezet waarom de locatie aan het
Zuideinde een unieke kans vormt om de woonwens van ons en van onze kinderen te
verwezenlijken, en het project tegelijkertijd als katalysator kan fungeren voor het leggen
van verbindingen en stimuleren van ontmoetingen tussen alle inwoners van Westland.
Het is dan ook onze overtuiging dat realisatie van dit project in belangrijke mate bij kan
dragen aan het vergroten van de sociale cohesie in Westland. Wij hopen dan ook dat alle
betrokkenen binnen gemeente Westland, op basis van de argumentatie in deze notitie,
samen met ons serieus de mogelijkheden tot verwezenlijking willen onderzoeken. Het
uitvoeren van een zogenoemde quick scan is dan naar onze mening een mooie eerste
stap in dit proces.

