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BELANGENBEHARTIGING EN BELANGRIJKE INFORMATIE

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over twee onderwerpen: belangenbehartiging en 
belangrijke informatie. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van 
gemeentebeleid en de gevolgen voor u. Tevens willen we u voorzien van informatie die 
voor u van belang kan zijn zoals het Sociale Wijkteam, HaarlemPas, rijbewijskeuring, 
activiteiten in Haarlem en het Verhalenhuis Haarlem.

Deze informatie is ook terug te vinden op onze website: www.seniorenclubhaarlem.nl.
We hebben een pagina opgenomen met de titel ‘Extra info’ waar we belangrijke 
informatie vermelden. Als u klikt op het tabblad ‘Over ons’ en dan kiest voor ‘Van de 
voorzitter’ leest u de verslagen van bijeenkomsten en ontwikkelingen.

Het Sociaal Wijkteam

Het Sociaal Wijkteam is een samenwerkingsverband van organisaties met als doel 
kennis en deskundigheid te bundelen voor burgers van Haarlem.  Zij beantwoordt 
vragen over Wonen, Welzijn, Zorg, WMO, Vervoer en Financiën.

Zij wijzen u de weg naar:
 De juiste informatie
 De juiste instelling/organisatie
 De juiste persoon
 De juiste regeling
 Het juiste formulier

Op acht plaatsen in Haarlem is een Sociaal Wijkteam. Bloemendaal en Zandvoort 
hebben hun eigen team.

Haarlem
Centrum en Rozenprieel 023-5430997
Noord 1 (Noord-Noord) 023-5430995
Noord 2 (Noord-Zuid) 023-5430996
Oost 1 ( Slachthuisbuurt enz.) 023-5430993
Oost 2 (Parkwijk, Zuiderpolder) 023-5430994
Schalkwijk 1 (Boerhaavewijk, Meerwijk) 023-5430991
Schalkwijk 2 (Europawijk, Molenwijk) 023-5430992
Zuid-West 023-5430998

Bloemendaal 023-5250366
Zandvoort 023-5740450

Waarmee kan het Sociaal Wijkteam u helpen?
Het Sociaal Wijkteam biedt informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het 
gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer en financiën. Samen met u zoeken zij naar    

http://www.seniorenclubhaarlem.nl/


mogelijke oplossingen en wijzen u de weg. Zij leren u zelf uw zaken te regelen en 
helpen u met een eerste stap. De dienstverlening is objectief en kosteloos. 

Op de planning van de maandelijkse informatiemiddagen op de donderdag staat op 
8 november a.s. een presentatie van het Sociaal Wijkteam. We zullen u tijdig 
informeren via onze nieuwsbrief.

Vragen over Wonen
Het zoeken van een huis, aanpassingen in huis omdat u ouder wordt of een handicap 
heeft, hulp bij klussen in en rondom huis, hulp bij verhuizen, boodschappen doen, eten 
en het huishouden.

Vragen over Welzijn
Wanneer u een maatje zoekt of iets wilt ondernemen, bijvoorbeeld samen eten met 
anderen, meer bewegen of een cursus volgen. Of als u zich eenzaam voelt, of zich te 
vaak verveelt. en ook bij een moeizame relatie met familie of buren. Een vakantie voor 
mensen met een beperking en wanneer u psychische klachten heeft gehad. Of 
wanneer u graag beter wilt leren schrijven en lezen.

Vragen over Zorg
Het regelen van zorg thuis of ergens anders. Wat gemeente en rijksoverheid voor u 
kunnen doen en wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld als u huishoudelijke of persoonlijke 
zorg nodig hebt. Waar u moet zijn voor ondersteuning als u een beperking hebt of 
psychische klachten. Bij vragen over opvoeding en als u zorgt voor een gezinslid. Wat 
moet er gebeuren als er veel zorg nodig is. Voor uw vragen over opvoeden of 
opgroeien werkt het Sociaal Wijkteam nauw samen met het Centrum voor Jeugd en 
Gezin.

Vragen over Vervoer
Openbaar vervoer, rijbewijskeuringen en reizen als u een beperking hebt voor korte en 
langere afstanden. Het regelen van voorzieningen als een vergoeding, parkeerkaart en 
rolstoel of scootmobiel.

Vragen over Financiën 
Hulp bij aanvragen van financiële regelingen voor mensen met een minimuminkomen 
of hoge zorgkosten. Het regelen van administratie en leren hoe een computer te 
gebruiken. Het maken van een plan om uit schulden te komen of weer werk te vinden 
bij langdurige werkloosheid.

De HaarlemPas

De HaarlemPas is bedoeld voor Haarlemmers met een krappe beurs en biedt allerlei 
voordelen zoals:

 een voordelige collectieve gemeentelijke zorgpolis
 korting bij de Haarlemse culturele instellingen (Stadsschouwburg, Philharmonie, 

Toneelschuur, Patronaat en musea)
 gratis lidmaatschap bibliotheek
 gratis aanschaf ID-kaart
 voordelig sporten met de beweegpas 50+ van SportSupport
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Inkomentoets
De HaarlemPas is gratis als u kwijtschelding van gemeentebelastingen krijgt. Voor 
ieder ander geldt dat uw inkomen onder een bepaalde drempel moet blijven. De 
gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie. In 
onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen (alleenstaanden, 
alleenstaande ouders en gehuwden). De inkomensgrenzen zijn onafhankelijk van uw 
woonsituatie, de zgn. 'kostendelersnorm' is niet van toepassing. De inkomensgrens is 
vastgesteld op 115% van de bijstandsnorm. Als u een bijstandsuitkering heeft, voldoet 
u al aan de inkomensgrens.

Inkomensgrenzen als u uw AOW leeftijd heeft bereikt

 
Netto maandinkomen zonder   
vakantiegeld 

Bruto jaarinkomen met 
vakantiegeld

Echtpaar € 1.667 € 23.706
Alleenstaand € 1.219 € 17.718
Alleenstaand ouder € 1.242 € 18.234
Voor inwoners tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd gelden iets andere bedragen.

Vermogen
De HaarlemPas is gratis voor inwoners van de gemeente Haarlem (inclusief 
Spaarndam-West) ouder dan 18 jaar met een vermogen van maximaal:
Alleenstaand €   6.020
Alleenstaand ouder € 12.040
Echtpaar € 12.040

Voor meer informatie over de HaarlemPas kunt u kijken op de website van de 
gemeente: www.haarlem.nl/haarlempas of contact opnemen met de afdeling Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Haarlem, telefoonnummer: 14 023.

Rijbewijzen (keuringsartsen)
* Stichting Dock, Laan van Berlijn 1, Haarlem, 023-5430633
* Trefpunt Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60, Haarlem

Bel voor een afspraak Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 – 2323300
Zelf een datum plannen via www.regelzorg.nl

Activiteiten in Haarlem
De Gemeente Haarlem vermeldt per stadsdeel de activiteiten die daar plaatsvinden: 
www.haarlemontmoet.nl

Het Verhalenhuis Haarlem   
zit vol zinvolle verhalen in de vorm van film, theater en voorstellingen die meer dan de 
moeite waard zijn om te horen, zien en ervaren: www.verhalenhuishaarlem.nl

Belangenbehartiging van senioren in Haarlem
Het beleid van het kabinet is al enige jaren gericht op het decentraliseren van taken en 
daardoor hebben de gemeenten veel verantwoordelijkheden erbij gekregen. De 
invulling en uitvoering van het beleid op het gebied van o.a. welzijn en wonen gebeurt 
dan ook op lokaal niveau. 
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De gemeente Haarlem is druk bezig haar beleid vorm te geven in overleg met 
belanghebbenden. KBO / PCOB neemt actief deel aan allerlei overleggen. 
Daar ANBO heeft gekozen haar lokale activiteiten te stoppen, is ANBO hierbij niet 
vertegenwoordigd.

Jarenlang heeft Hans Riemens (onze voorzitter), als afgevaardigde van de ANBO, zijn 
steentje bijgedragen. De gemeente stelde zijn inzet zo zeer op prijs dat hij nu als 
afgevaardigde van de Seniorenclub Haarlem wordt uitgenodigd om deel te nemen aan 
gemeentelijk overleg, werkgroepen en activiteiten. Uw belangen worden dus nog 
steeds behartigd, ook al vertegenwoordigen we als Seniorenclub Haarlem slechts een 
vijfhonderd senioren.

Mei 2018: De toegankelijke stad
De Haarlemse gemeenteraad heeft voor het jaar 2018 als thema gekozen 
“De Toegankelijke Stad”.

De Participatieraad hield op 18 april een conferentie Toegankelijke stad. Aanwezig 
waren daar mensen uit de zorg, woningbouwverenigingen, gehandicaptenorganisaties, 
mensen met een beperking. 
Daarnaast was wethouder Jur Botter van de Gemeente Haarlem uitgenodigd. Hij gaf 
een toelichting op de plannen van de gemeente over 2018. 
Een projectgroep gaat met vertegenwoordigers van de Haarlemse samenleving werken
aan de uitvoering van alle goede ideeën.
Ook gaf de heer Willems van platform Breda heldere uitleg hoe ze vanaf 2016 te werk 
zijn gegaan om Breda volledig toegankelijk te krijgen. Ze hebben voor al hun 
inspanningen zelfs een prijs gewonnen. Ze waren de 2e stad van Nederland na 
Rotterdam.

VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap: 
In het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) over de rechten van mensen met een 
beperking staat volledige participatie en inclusie centraal. In april 2016 heeft de Eerste 
Kamer het Verdrag geratificeerd. 
De Participatieraad vindt het van groot belang dat de gemeente Haarlem invulling geeft
aan de ratificatie van dit verdrag. Haarlem is een gemeente voor alle Haarlemmers, en 
het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geeft een wettelijke 
basis om serieus aan de slag te gaan met het toegankelijk maken van de Haarlemse 
samenleving. 

Bedrijven, horeca, gemeentegebouwen worden geschouwd en gezet op de 
“Ongehinderd App”. Haarlem is op 18 april gelanceerd als nieuwe gemeente voor de 
App.
Als je kijkt naar www.app.ongehinderd.nl zie je 11.000 plekken in heel Nederland die 
nu geschikt zijn voor mensen met een handicap.
De Gemeente Haarlem werkt samen met vertegenwoordigers van horeca, 
woningbouwcorporaties, MKB, gehandicaptensport Nederland en natuurlijk met alle 
mensen die hier aan mee willen werken om Haarlem toegankelijk te maken.

Welke aanpassingen?
Om te beginnen eenvoudige aanpassingen met groot effect:
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 Een drempelhulp bij de entree voor mensen met een rolstoel of met een 
kinderwagen of rollator.

 Een toegangsdeur zonder zware dranger. Nog beter: een deur die met een knop
te bedienen is.

 Markeringen op glazen deuren, om te voorkomen dat slechtzienden er tegenaan
lopen.

 Markeringen op traptreden, met name de eerste en laatste.
 Beugels bij toiletten en zaken als zeep en handdoeken op 1 meter hoogte.
 Een mobiel pinapparaat dat ook vanuit een rolstoel te bedienen is.

Wat moet er verder dit jaar gebeuren?
Bewustwording en beeldvorming
De participatieraad vindt dat je gewoon moet kunnen meedoen. Niet de beperking staat
centraal maar wie je bent. Zij willen dat meer mensen oog hebben voor de kracht en 
het doorzettingsvermogen van mensen met een beperking, door te laten zien hoe zij 
omgaan met hun beperking. En te laten zien dat 'gelijke kansen voor iedereen' nog niet
vanzelfsprekend is.

Informatie en communicatie
Goede informatie is een eerste vereiste om mee te kunnen doen. Ook als je een licht 
verstandelijke beperking hebt, doof of blind bent of de computer niet met je handen 
kunt bedienen. Begrijpelijke informatie, die ook digitaal voor iedereen toegankelijk is. 
Waarmee je de mogelijkheid hebt om te reageren en te communiceren.

Toegankelijke evenementen, cultuur en horeca
Een dagje Haarlem naar een festival, of spontaan een avondje uit in het gezelschap 
van je eigen keuze. Dat moet vanzelfsprekend worden. Daarvoor is een goede fysieke 
toegankelijkheid nodig.

Mobiliteit
Kunnen gaan en staan waar je wilt. Ook als je moeilijk of niet kunt staan, zien of horen. 
Of als je een verstandelijke beperking hebt. Haarlem houdt rekening met de behoefte 
om je te verplaatsen. Toegankelijkheid voor iedereen.

Eerlijke kansen op de arbeidsmarkt
Eerlijke kansen op werk voor iedereen met een eerlijke beloning en pensioenrechten. 
Een baan die past bij je opleiding, niveau, mogelijkheden en energie. Werkgevers die 
een open werkomgeving voor iedereen mogelijk willen maken.

Maart 2018: Markt "Thuis in de Toekomst"

Ik wil u gaan vertellen over onze eerste marktdag met Seniorenclub Haarlem.
Door de gemeente Haarlem waren we hier speciaal voor uitgenodigd.

Vrijdag 16 maart werd in het Winkelcentrum Schalkwijk door de Gemeente Haarlem de 
markt "Thuis in de Toekomst 2018" voor wonen-welzijn-zorg georganiseerd.

De markt werd geopend met muziek op het Woonplein en een korte toespraak door 
wethouder Jur Botter. Hij was erg blij met de grote opkomst van alle organisaties en 
wenste de bezoekers een fijne kennismaking met alle informatie.
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Er waren 74 kramen met deelnemende organisaties en daar konden de bezoekers 
kennismaken met o.a. 

 de organisatie Dock, die op allerlei locaties activiteiten voor senioren 
organiseert, 

 de drie Woningbouwcorporaties over bijvoorbeeld levensloopbestendige 
woningen, 

 de Rabobank over financieringen voor senioren, 
 het Rode Kruis met hun activiteiten, 
 een workshop door sociale wijkteams, 
 de WMO met voorlichters over o.a. huishoudelijke ondersteuning, 
 hulporganisaties zoals het zorgen voor maatjes, 
 stand met informatie over mantelzorgers, 
 workshops over wonen.

Wij stonden daar ook met een kraam, leuk opgefleurd met twee spandoeken, een bos 
bloemen, een schaal met chocolade paaseitjes en onze mooie folders met duidelijk 
uitleg waar wij als actieve Seniorenclub Haarlem voor staan.
Het bestuur (Ruud, Paula en ik, Hans) hadden de eer om ons vandaag voor het eerst 
te presenteren aan iedereen die graag meer wilde weten, omdat de term Seniorenclub 
Haarlem hen aansprak.
Wij hebben heel veel mensen verteld waar onze actieve club van en voor senioren voor
staat. Het grote aanbod, de gezelligheid en de laagdrempeligheid. 
Ik denk dat wij toch weer een aantal senioren enthousiast hebben kunnen maken. Zij 
gaan op onze website kijken naar het aanbod van activiteiten en hopelijk zullen zij zich 
aanmelden om voortaan de Nieuwsbrief over de mail te kunnen ontvangen.

Het doel voor ons als bestuur was ook om alle andere organisaties te vertellen dat wij 
er zijn en waar wij voor staan. Onze naamsbekendheid is belangrijk in het Sociaal 
Domein. De sociale seniorenorganisaties kunnen elkaar versterken en informeren in 
het belang van alle senioren in Haarlem. 

De gehele organisatie was in handen van de Gemeente Haarlem en dat was prima 
verzorgd.
Het was een levendige dag. Goed bezocht en zeker voor herhaling vatbaar.

Afsluiting

De Gemeente Haarlem ziet het belang in van samenwerken en goede informatie 
verstrekken. Wij zijn het hier helemaal mee eens. 
Op onze website: www.seniorenclubhaarlem.nl hebben we een pagina opgenomen met
de titel ‘Extra info’, waar we belangrijke informatie vermelden.
Als u klikt op het tabblad ‘Over ons’ en dan kiest voor ‘Van de voorzitter’ leest u de 
verslagen van bijeenkomsten en ontwikkelingen.
U kunt ook informatie vinden op de website van de gemeente: www.haarlem.nl.
Mocht u vragen hebben of suggesties om informatie toe te voegen dan horen we dat 
graag.
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