Activiteitenoverzicht stichting Wijkleercentrum Alles voor Elkaar
Inleiding
Het initiatief om te komen tot het wijkleercentrum is ca. 5 jaar oud. In 2021 is het initiatief verder
uitgebouwd op weg naar de toekomst.
Het jaar 2021 is gedomineerd door de Covid ‘19 beperkingen. Toch heeft een aantal fysieke
activiteiten doorgang kunnen vinden.
Overleggen
In 2021 zijn, al dan niet door middel van ZOOM of TEAMS, overleggen gevoerd.
Het initiatief ging uit van vestiging in Schakenbosch, aangeduid met plan Voorlei in Leidschendam.
Omdat de gemeente Leidschendam-Voorburg doende is geweest met het bestemmingsplan, is
overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeente.
In 2021 is Borghese Real Estate als aandeelhouder in de projectontwikkelingsorganisatie
Schakenbosch B.V. toegetreden in plaats van Meijer Bergman. Ook met de projectontwikkelaar is
overleg geweest.
Het wijkleercentrum heeft de eigen doelstellingen scherper geformuleerd. Hierop is contact gezocht
met zorg- en welzijnspartijen. De wens tot samenwerking werd breed gedeeld. Omdat de
projectontwikkelaar zich met zorgpartijen al contractonderhandelingen voert is het overleg verder
voortgezet met de welzijnspartijen.
Extern onderzoek
Bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is subsidie aangevraagd voor het laten verrichten van
extern onderzoek. Van genoemde organisaties zijn toezeggingen ontvangen van respectievelijk €
30.000 en € 7.000.
Voor het uitvoeren van het onderzoek zijn het Ontwerpbureau Ruimdenkers en Bouwhuis Vastgoed
Advies ingeschakeld. Afgesproken is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2022
worden uitgevoerd.
Subsidies
Van de stichtingen DOEN en Vlietwensen zijn subsidies ontvangen. Hierbij zijn activiteiten
gefinancierd.
Bestuur
Het bestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Centraal Beheer.
Het bestuur heeft onderzocht of de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Stb. 2020, 507)
consequenties heeft voor de stichting. Dit is niet het geval.
Activiteiten
In 2021 konden ondanks de beperkingen de nodige activiteiten doorgang vinden:
• Wekelijks (dinsdagen) konden de bijeenkomsten van de wijkkeuken doorgang vinden.
Wanneer de maaltijden niet ter plaatse konden worden geconsumeerd, werden de
maaltijden bereid en rondgebracht.
• Het repareren van fietsen (maandag en donderdag) kon zonder beperkingen doorgang
vinden.
• De activiteit wandelen (woensdagen) heeft een aantal keren doorgang kunnen vinden.
• Groenonderhoud was een voorgenomen activiteit. Een aantal keren is onkruid uit
hortensia’s verwijderd.

•
•

Met toestemming van de projectontwikkelaar is in samenwerking met o.a. “Meer Bomen
Nu” een bomen-HUB gevestigd. Dat houdt in dat zaailingen zijn verzameld en in een
tijdelijk depot geplaatst. Nadien zijn de zaailingen verspreid over geheel Zuid-Holland.
Tekengroepen.

