
Vragen info meetup “hoop in probleemstraat’’ 

Wat is er allemaal al geprobeerd in deze straat? 

In de afgelopen 6 jaar zijn er meerdere onderzoeken geweest rondom deze multiproblematiek. Uit 
de onderzoeken is het activiteitencentrum gekomen met het idee dat er ook werkgelegenheid 
gecreëerd zou worden. Er zijn een aantal andere initiatieven in het activiteitencentrum 
georganiseerd maar deze zijn gestrand.  
 
Er is een groot participatietraject geweest rondom de Jan Luykenlaan. Er zit veel zeer bij mensen 
rondom hun huizen. Deel van de huizen is van Vestia en een deel van Haagwonen. De huizen zijn 
slecht onderhouden en woningcorporaties spelen hier ook een slechte rol in. 
 
Waarom stranden projecten? 

Het loopt vaak stuk op financiën en het gebrek aan continuïteit. Meerdere activiteiten zijn 
gesubsidieerd maar deze zijn in de loop van de tijd afgebouwd en weggevallen. Projecten zijn 
hierdoor gestopt. Dit heeft erin geresulteerd dat mensen uit de wijk steeds meer wantrouwen 
hebben gekregen in nieuwe projecten, omdat ze altijd weer snel stoppen en geen zoden aan de dijk 
zetten.  
 

Wat verwachten jullie dat de challenge gaat toevoegen aan bestaande initiatieven? Toegevoegde 
waarde?  

Er is op sociaal vlak al veel en de grootste uitdaging ligt dan ook in het duurzaam maken van 
initiatieven. De focus moet meer liggen op het sociaaleconomisch effect voor doelgroep. Dus meer 
op de economie gericht. 
 
Focus ligt op bewoners van de straat - is er ruimte/budget om ook te richten op professionals? 

Zeker, hier moet de focus op liggen. 
 
Doel is om bewoners perspectief ('hoop') te laten zien: waarom is dat nog niet gelukt tot nu toe?  

- Er is veel armoede en dus ook stress. Er zit maar een bepaalde rek in de wijk. 
- Sociale cohesie is niet zichtbaar of aanwezig. 
- Veel initiatieven van buitenaf zijn niet duurzaam.  
- Samenwerken met de wijk is belangrijk. Luisteren wat er speelt. Vertrouwen moet 

opgebouwd worden om iets te bereiken. 
 

Hoe wordt er gereageerd op initiatiefnemers en ondernemers die een positief klimaat willen 
bevorderen? 

Er is weerstand en dat is legitiem. Hier moet dan ook eerst goed naar geluisterd worden. Continuïteit 
van het plan is belangrijk en klimaat kan gestimuleerd worden door economisch iets te realiseren 
waardoor bijvoorbeeld jongeren zelf geld kunnen verdienen. 

 


