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Betreft: Ongevraagd advies n.a.v. concept regioplan Maatschappelijke Opvang en  

Beschermd Wonen 

 

 

Westland, 17 januari 2017 

 

 

Geacht College, 

 

Op 19 oktober 2016 heeft de kerngroep WWZ van de ASDW een toelichting gekregen op 

het concept regioplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen door mevrouw 

Lianne Cino. 

Na de presentatie door mevrouw Cino heeft de kerngroep ervaringen gedeeld omtrent 

het door PerspeKtief gestarte Woonhotel De Witte Brug in Poeldijk, waar inmiddels een 

grote groep personen met GGZ problematiek, ex-gedetineerden en personen met een 

alcohol- en/of drugsverslaving wonen.  

 

Het is de ASDW eraan gelegen u met dit advies input te geven voor andere of nieuwe 

opvang- en woonvormen die nog in de gemeente Westland gerealiseerd zullen worden. 

 

Volgens ontvangen reacties is het Woonhotel De Witte Brug in de kern Poeldijk 

gerealiseerd zonder voldoende informatie en communicatie naar de inwoners van Poeldijk 

en diverse betrokkenen. Er zijn incidenten met en door inwoners van het Woonhotel 

Westland geweest, die de acceptatie hebben verminderd en gevoelens van onveiligheid 

door inwoners van Poeldijk hebben opgewekt. Naar aanleiding hiervan zijn maatregelen 

genomen voor intensievere begeleiding en beveiliging.  

 

Naar de mening van de ASDW had deze situatie grotendeels voorkomen kunnen worden 

indien zowel de gemeente als PerspeKtief duidelijke informatie en communicatie met de 

inwoners van Poeldijk hadden geregeld, en de tijd hadden genomen om deze nieuwe 

inwoners en hun achtergrond bekend te maken, en eventuele weerstand en gevoelens 

van onveiligheid, weg hadden kunnen nemen.  

• Enerzijds om de acceptatie door inwoners van Poeldijk te vergroten. 

• Anderzijds om een pad te bereiden voor de integratie van de inwoners van het 

Woonhotel. 

 
Inwoners die Maatschappelijke opvang of Beschermd wonen nodig hebben, zijn extra kwetsbaar en 
hebben sterk verminderde regie. Het is belangrijk dat draagvlak wordt gecreëerd in onze wijken en 
buurten. Als we willen dat ook deze groep inwoners kan meedoen en bijdragen is niet alleen hun eigen 
inzet maar ook acceptatie vanuit de samenleving noodzakelijk. Het is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van gemeenten, partners en samenleving om de aansluiting bij de maatschappij 
voor deze inwoners mogelijk te maken. Hier ligt een sterke lokale focus.  
(citaat uit concept regioplan MO en BW). 
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Het advies van de ASDW aan u is: 

 Ga tijdig en uitvoerig met inwoners van de betreffende kern in gesprek om 

inwoners te informeren over de te starten woonopvang en welke bewoners daar 

zullen komen wonen. 

 Laat tijd nog moeite gespaard om eventuele onrust, weerstand en/of gevoelens 

van onveiligheid zoveel als mogelijk is bij de inwoners weg te nemen. 

 Neem tijdige en goede maatregelen om toekomstige bewoners van een 

woonlocatie de weg naar integratie in een kern te kunnen laten vinden. 

 Draag zorg voor voldoende woonbegeleiding en beveiliging in een woonlocatie en 

maak dit bekend in de kern.  

 De ASDW ontvangt graag het uitvoeringsplan 2017-2018 Maatschappelijke 

Opvang en Beschermd Wonen, waarin ons advies als maatregel is opgenomen. 

 

Wij vertrouwen erop u met dit advies van dienst te zijn en wanneer gewenst zijn wij 

uiteraard tot nadere toelichting bereid. 

  

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland, 

 

 

 

 

 

Theo Verhoeven 

Voorzitter 


