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Geacht College en raad van de gemeente Dalfsen,
Deze open brief is opgesteld in overleg met wijkbewoners, bezoekers en vrijwilligers van
wijksteunpunt ’t Noaberhuus in de wijk Gerner Marke. De schrijvers van deze open brief
verzoeken u -ook in de toekomst- middelen en mogelijkheden in te zetten voor het behoud van
‘t Noaberhuus.
Na de startperiode van 't Noaberhuus zijn de huidige financiële middelen wellicht ontoereikend.
Daarom zijn er in de wijk zorgen over de toekomst van 't Noaberhuus. Bezoekers en
wijkbewoners van de wijk Gerner Marke maken zich samen sterk voor het voortbestaan van
wijksteunpunt ‘t Noaberhuus, en zijn daarvoor bij elkaar gekomen met als resultaat deze aan u
gerichte open brief.
Graag laten wij u via deze open brief weten wat wijksteunpunt t' Noaberhuus betekent voor de
wijkbewoners, bezoekers en vrijwilligers. Wijksteunpunt t’ Noaberhuus wordt ervaren als een
essentieel onderdeel voor wijkparticipatie. Wijkbewoners geven aan dat het een zeer
gemoedelijke en kleinschalige plek is waar mensen op een veilige manier kunnen participeren.
Het wijksteunpunt wordt gezien als een toegankelijke plek voor elke wijkbewoner. Voor diverse
wijkbewoners heeft 't Noaberhuus de functie van een huiskamer waar men andere wijkbewoners
kan ontmoeten. Wens van betrokken wijkbewoners, vrijwilligers en bezoekers is dat die
verbindingen nog meer gelegd kunnen worden. Graag verwijzen we u naar de bijlage om inzicht
te geven in de bestaande activiteiten, maar ook in de wensen en mogelijkheden die 't
Noaberhuus nog meer kan ontwikkelen. De wijkbewoners achter deze brief tonen zich bereid om
zich hiervoor in te zetten. Voorwaarde voor deze inzet is dat de randvoorwaarden voor het
voortbestaan van ’t Noaberhuus gegarandeerd zijn op de langere termijn.
Graag nodigen wij u uit in ’t Noaberhuus op woensdag 17 december om 16.00 uur voor een hapje
en een drankje, zodat u de sfeer, het nut en de noodzaak kunt komen proeven.
Via onderstaande link kunt u op de site een prachtig filmpje zien wat ‘t Noaberhuus betekend
voor de wijk. http://wijksteunpuntdalfsen.nl/
Zonder wijksteunpunt ‘t Noaberhuus verliest de wijk - met al haar diversiteit- een
laagdrempelige contactmogelijkheid die van wezenlijk belang is voor de wijkparticipatie en
onderlinge verbondenheid. Daarom dit warm pleidooi voor het behoud van 't Noaberhuus en het
blijvend beschikbaar stellen van mogelijkheden en middelen.
Wij vertrouwen er op dat deze brief ter harte wordt genomen en zien uit naar uw reactie, graag
horen we welke inzet we kunnen verwachten van de gemeente,
Hoogachtend,
Johan Herbrink,
Namens wijkbewoners, bezoekers en vrijwilligers van ’t Noaberhuus in de wijk Gerner Marke.

Bijlage: Terugkoppeling bijeenkomst betrokkenen
Wat gebeurt er al in het Noaberhuus?
- Inloop
- Eetcafé
- Running therapie
- Er wordt gewerkt met vrijwilligers
- Organisaties en vrijwilligers werken samen
- Gemoedelijke sfeer
- Gezelligheid
- Activiteiten: eetcafé, houtbewerking, taal/eetcafé, workshops, kinderactiviteiten
- Ontmoetingsplek
- Gevarieerde activiteiten
- Vergaderruimte
- Spreekuur Zorgadvies
- Noaberhuus als vraagbaak voor ouderen/cliënten en helpt en ondersteunt/verwijst
- Wijkverpleegkundige (gaat komen)
- Rosengaerde verzorgd 1x per week activiteiten en wil dit verder ontwikkelen met
samenwerkingspartners
- Breiclub, yoga-les
- Wandelgroepje voor iedereen uit de buurt

Wat mis je nog in het Noaberhuus
- Ruimte, uitbreiding gebouw
- Meer buurtparticipatie
- Meer medewijkbewoners
- Meer samenwerken zorg en welzijn partijen
- Muziekavond, bijv. cursus luisteren naar klassieke muziek
- Training zelfredzaamheid
- (Thema) Avonden (georganiseerd door de wijk)
- Delen ervaringsdeskundigheid
- Workshops uitbreiden
- Wijkactiviteiten zodat wijkbewoners van bijvoorbeeld RIBW en Philadelphia en andere
organisaties de andere wijkbewoners elkaar ontmoeten (participatie)
- Meer gebruik van het Noaberhuus van verschillende organisaties
- Meer doelgroepen bij elkaar brengen, zodat ze ook voor elkaar wat kunnen betekenen
- Informatieavonden
- Meer vrijwilligers
- Herkenbaarheid Noaberhuus in de wijk

