Datum: 6 april 2017
VERKLARING.

Wij hebben vandaag een overleg gehad met Wethouder Keijzer en hebben daar een
verklaring afgelegd.
Hierbij een verkorte versie hetgeen wij hebben verklaard.


Het hele gedoe rond InBlik gaat eigenlijk maar om één ding: Ummah Wahida .Er is
een toezegging gedaan dat zij in het weekend gebruik mogen gaan maken van InBlik.
En waarvoor gebruiken dan: ik citeer: Jongeren hebben behoefte om in ongedwongen
sfeer elkaar te kunnen ontmoeten en te ‘chillen’.

Daarom moeten wij van Stichting Myosotis Maassluis het veld ruimen.


Wij hebben steeds met open vizier de gesprekken gevoerd. Het meedenken werd
kort gezegd vertaald in dat wij een overeenkomst hadden.
Daar hebben wij op moeten reageren om de zaken wel zuiver te houden. Er zijn nog
geen definitieve afspraken bij De Vloot en Koningshof, er zijn geen garanties dat wij
langere tijd hiervan gebruik kunnen blijven maken.



In het gesprek met de beleidsmedewerkster na de commissievergadering werden
weer een aantal alternatieve locaties aangedragen. Maar alleen voor Myosotis.
Voor de jongeren is helemaal niet gezocht naar een mogelijk alternatief.



Vervolgens hebben wij een gesprek gehad met D66 en het CDA. Dit zou een
verkennend gesprek zijn, maar in de brief die later is verstuurd stond dat de zaken
zijn geregeld!! Alleen zondag is nog een probleem voor Ummah Wahida ( de jongeren
willen dan voetbal kijken)
Wederom hebben wij hier weer op moeten reageren om de zaken wel zuiver te
houden.



Ons standpunt: Het weekend niet voor jongeren en door de week projecten voor de
jongeren als daar zo’n behoefte aan is. Maar geen OPEN jongerencentrum.



Wij zetten ons al jaren in voor mensen met een beperking en de laatste jaren zijn wij
dit i.s.m. Welzijn E25 steeds verder uit gaan breiden. Activiteiten voor Senioren,
Buurtbewoners, jeugd, al dan niet in samenwerking met onze doelgroep. Natuurlijk
niet te vergeten de Discoavonden voor mensen met een beperking ,dat een groot
succes is en zou door de gemeente moeten worden gezien als een visitekaartje voor
Maassluis.



Naar buiten toe zijn wij altijd geprezen voor ons werk en inzet, maar als het er op
aankomt kunnen de zwakkeren in de samenleving het veld ruimen. ( om jongeren te
kunnen laten chillen in het weekend )



Wij zijn ook bezig om onze organisatie met steun van het Fonds Schiedam
Vlaardingen eo en de Sesam academie professioneler te maken. Wij worden steeds
groter en ook de activiteiten groeien.
Nu vragen wij ons af heeft dit nog zin.



Met de plannen die er nu liggen kunnen wij lang niet al onze activiteiten blijven
voortzetten, laat staan uit te breiden.
Wij waren bereid water bij de wijn te doen. Hier is dusdanig misbruik van gemaakt
dat wij bijna alleen maar water over houden.



Het is ons inmiddels wel duidelijk geworden dat een aantal politieke partijen het
partijbelang boven het maatschappelijk belang stellen.
Wij zijn inmiddels in een politiek wespennest terecht gekomen en willen ons niet
langer laten steken.



Mede hierdoor hebben wij besloten het debat in de raad van 11 april af te wachten
en met verdere gesprekken te stoppen. Voordat ons verhaal weer verkeerd wordt
uitgelegd.



Afhankelijk van wat er wordt besloten zullen wij bekijken hoe wij verder gaan.
Hetgeen tot gevolg kan hebben dat als wij onder andere de veiligheid van onze
mensen niet meer kunnen waarborgen, wij dan zullen stoppen met onze activiteiten.
Zij het met pijn in het hart.
Er is volgens ons geen besef van wat er nu al kapot is gemaakt.

!! WIJ ZIJN ER KLAAR MEE !!
Namens het bestuur van Stichting Myosotis Maassluis
Lisette Petronilia en Siem van Velzen

