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! Weg uit InBlik !
Naar aanleiding van de laatste gesprekken die wij hebben gevoerd met de Gemeente,
Umah Wahidah en Welzijn E25 hebben wij gemeend al onze activiteiten bij InBlik met
ingang van 1 juli te beëindigen.
De clubmiddagen en de discoavonden zullen wij gaan houden in het Witte Kerkje.
Wij zijn niet tot overeenstemming gekomen voor wat betreft het gebruik van InBlik in het
weekend. Voor ons was het raadsvoorstel duidelijk, de zaterdagochtend en middag en de
zondagochtend en middag voor Myosotis en eens in de maand de zaterdagavond voor de
disco. Met de voorstellen die zijn gedaan konden wij niet akkoord gaan en het
belangrijkste daarbij is dat maatregelen om de veiligheid te waarborgen, die volgens ons
waren toegezegd, ontbreken. Geen camerabewaking buiten en geen begeleiding van een
jongerenwerker van Welzijn E25.
Als de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, althans daar niet alles aan wordt gedaan,
moeten wij kiezen voor de veiligheid van onze mensen.
Daarom dit besluit.
Wij zijn het bestuur van het Witte Kerkje dankbaar dat zij ons in de gelegenheid stellen
onze clubmiddagen en discoavonden in het Witte Kerkje voort te zetten.
Alle andere activiteiten die wij organiseerden zullen zoals gezegd stoppen.
Wij danken de fracties die ons tijdens dit hele proces hebben gesteund. Ook heel veel
dank voor al de steunbetuigingen die wij van burgers mochten ontvangen. Dit heeft ons
heel veel goed gedaan en ons de motivatie gegeven om door te gaan met de activiteiten
van Stichting Myosotis Maassluis voor mensen met een beperking.
Verder gaat onze dank ook uit naar André de Vries van Welzijn E25 die ons in de
gelegenheid heeft gesteld om de disco te beginnen en diverse activiteiten te gaan
organiseren voor de senioren, buurtbewoners en kinderen, dit alles samen met onze
doelgroep hetgeen uniek is in Maassluis en nu helaas zal moeten stoppen.
Wij wensen André de Vries veel succes en sterkte toe in de nieuwe opzet van InBlik.
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