Een jongeren-ouderen-raad

Posthoorn 3 september 2020

De vraag doet zich voor in hoeverre bewoners in de meest brede zin van het woord zich
vertegenwoordigd voelen door mensen van de wijkberaden en de Commissie Loosduinen.
Deze vraag stel ik mijzelf regelmatig, maar ook als ik kijk naar de lokale overheid.
Worden wij begrepen en komen we goed over? Zijn onze ideeën duidelijk en wordt er voldoende
rekening gehouden met bijv. de ouderen en met de jongeren?
Nu weet ik dat binnen diverse wijkberaden in Loosduinen een jeugdraad is opgericht/ingesteld en ik
ben niet gauw jaloers, maar nu dus wel!
Ook als voorzitter van de Commissie Loosduinen denk ik voortdurend aan: “Hoe kunnen we onze
jongeren, onze jeugd, in Loosduinen betrekken bij de verdere ontwikkeling van Loosduinen? Hoe
kunnen we ze laten meepraten over het uitzetten van een koers?”
Dit geldt niet alleen voor onze jeugd, maar ook voor onze ouderen. Vroeger hadden we een
ouderenraad in Loosduinen en zij hadden een link met de Commissie. Helaas doordat diverse
enthousiaste leden ons ontvallen zijn, is hun werk niet verder voortgezet en is dit overleg gestopt.
Met andere woorden waar vraag ik eigenlijk om? Ik vraag of mensen uit Loosduinen, jong en oud,
die zin hebben om mee te denken wat we allemaal voor Loosduinen kunnen betekenen en doen.
Naast alle beraden en verenigingen, die er al zijn en zij timmeren hard aan de weg, is er nooit
genoeg denkkracht en ik denk dat dit zeker aanwezig is in Loosduinen!
Natuurlijk begrijp ik dat de eerste vraag zal zijn: ”Hoeveel tijd kost dit en wat wordt er precies van
mij verlangd? Ik wil best een keertje meedenken, maar niet met een zekere regelmaat.”
Dit klopt ook en dat is precies wat wij zoeken. Mensen, die mee willen denken en toch soms een
keertje meer dan één keer. Daarnaast hebben we natuurlijk ook handige handjes nodig.
Kortom: voldoende te doen voor iedereen en natuurlijk ben je van harte welkom. Vertel je ideeën,
schrijf ze op, vertel ze of geef je op voor een jongerenraad of de ouderenraad!
Tegenwoordig is thuiswerken een soort modus geworden en men vraagt zich af of dit wel werkt,
maar mogelijk ben je hierdoor meer bewust van je eigen straatje, je buurt of je wijk, omdat er meer
tijd is om rond te kijken en te lopen.
Zie je dingen, die opvallen of veranderd moeten worden, aangepakt moeten worden of het
vermelden waard zijn, geef door en bel het nummer 14070 van de gemeente, informeer het
stadsdeelkantoor of geeft het door aan buurtvereniging, je wijkberaad of de Commissie Loosduinen.
Er zijn al projecten met de naam: “Ogen en oren van de wijk” en in diverse wijken zijn de BITteams zeer actief, maar toch…………….een ouderenraad en een jeugdraad zal mij wat waard zijn.
Een kleinigheid. Zoals u hebt kunnen lezen is ons koffie-uurtje weer ‘leven in geblazen’ en in
plaats van u te horen via een telefoontje of via een mailtje, kunt u ons nu weer bezoeken in de
bibliotheek Loosduinen op iedere woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Als u langs komt en u bent van harte welkom, houd u zich a.u.b. aan de regels.
Met vriendelijke groet,

Pjer Wijsman
Voorzitter Commissie Loosduinen

