Pop-up Repair Café ’t Buurtnest – 20 november 2019
Aanwezig: Tet, Leonie en Michelle
Het Repair Café wordt goed bezocht en wordt door de mensen als heel fijn beschouwd. Het is ook
zeker een sociale aangelegenheid. Mensen komen vooral met huishoudelijke apparaten. Vrijwilligers
willen mensen helpen, maar hen ook leren dingen zelf te doen. Nieuwe vrijwilligers worden geworven
op de vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis of via-via. Het is een goed initiatief. Een aantal mensen is
ook tevreden over het leven in Uithoorn.
Wmo/thuiszorg
Wmo ambtenaren moeten de wettelijke regelgeving kennen. Ambtelijk kent men de regelgeving niet
goed. De burger moet zelf expert worden. Een inwoner moest de traplift zelf betalen. Daarna werd het
wel vergoed door de gemeente. Meneer moest verhuizen, hij moest maar in de gang gaan liggen. Wat
betreft de regering die taken naar gemeenten overgedragen: geen uniform beleid voor WMO en
Jeugdzorg.
Een mevrouw van 85 maakt sinds vorig jaar gebruik van de Wmo. Ze is tevreden, behalve over de
thuiszorg (T-zorg). Het gaat dan vooral om het niet in kennis stellen vanuit thuiszorg dat ze niet kunnen
komen. Dan komt er dus uiteindelijk niemand. Dit is al meerdere keren gebeurd. Het kan natuurlijk zo
zijn dat er geen thuishulp kan komen, zeker nu met de tekorten daarvan, maar laat het dan op zijn
minst van te voren weten in plaats van dat mevrouw zit te wachten tot de thuishulp komt en
vervolgens komt er niemand.
Activiteiten
Er ontbreken activiteiten in Uithoorn voor mensen van ‘middelbare’ leeftijd met een psychiatrische
achtergrond en/of beperking. Bijvoorbeeld een inloopuurtje met koffie en thee. Dit is er op zich wel
voor jongeren en ouderen soms, maar niet voor mensen rond de 40/50 jaar. Een mevrouw vertelde
over het Dak in Amstelveen (nu afgebrand) waar zij 10 jaar geleden haar man ontmoet heeft. Ook zou
ze wel willen zien dat er cursussen aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld kunstgeschiedenis of
filosofie.
Een andere mevrouw zou graag de bioscoop weer terugzien in Uithoorn. Deze was er vroeger namelijk
wel, maar nu niet meer. Een goede plek volgens haar is in de kerk (schanskerk). Of het zwembad.
Iedereen gaat nu naar Amsterdam daarvoor, omdat er in Uithoorn niets is. Het zwembad is weg, de
bibliotheek is weg. Het gaat altijd om geld en bezuinigen.
Een mevrouw woonachtig in Europarei vertelde dat in de zomer kinderen vaak nog tot laat buiten zijn
rondom de flat en dat zij veel rommel achterlaten. Dat is jammer. Ook geeft zij aan dat er voor kinderen
bijvoorbeeld een voetbalveldje moet komen, niet alleen een speeltuin. Meer mogelijkheden om te
sporten (dit kan wellicht ook weer de ‘hangjongeren’ aanpakken).
Financieel café zou er ook moeten zijn.
Rek in de regels
Moeder en dochter die veel te maken hebben gehad met de Wmo. Ze zijn niet tevreden. Moeder heeft
een aangepaste woning en een scootmobiel nodig in verband met reuma en gezondheidsklachten. Ze
heeft een kleinere versie van een scootmobiel gevraagd bij de gemeente. Dit kon niet, want dat was
luxe. Een grote scootmobiel kon wel. Mevrouw wil dat niet omdat ze mobiel wil blijven en de grote
kan niet in de auto. Maar een andere versie was niet mogelijk. Zelfde verhaal met andere

voorzieningen. De standaard kon met veel moeite, maar er werd totaal niet gekeken naar de situatie
van mevrouw. Alles werd afgewezen als luxe. Mevrouw is erg boos en beledigd. De woning is aangepast
door haar man. Uiteindelijk heeft hij het allemaal zelf gedaan, omdat hij niet meer naar gemeente wil.
Dochter heeft ook gezondheidsklachten en is afgekeurd voor werk. Met haar zoontje, met zowel
lichamelijke als geestelijke beperking, loopt zij overal tegen bureaucratie en regels op. Ze wordt
helemaal gek van de regels. Er wordt niet verder nagedacht dan de regels. Op financieel gebied worden
ze ook benadeeld, omdat haar man net boven de bijstandsgrens verdient. Daardoor hebben zij geen
recht op toeslagen en regelingen, terwijl ze wél veel kosten voor hun zoontje hebben. Voor regelingen
wordt alleen gekeken naar inkomsten en niet naar uitgaven.
Dit geldt ook voor haar man die 2.08m lang is. Hij past dus niet in een klein autootje en dus moeten ze
een grotere auto kopen. Echter, dit is ook weer een stuk duurder en dus meer uitgaven. Of bijvoorbeeld
schoenen in maat 53. Deze schoenen kosten €200,-. Heel duur dus, maar hiervoor is geen bijstand.
Kortom, zijn lengte is net zo goed een handicap, maar wordt volgens de officiële regeltjes niet
beschouwd als een handicap, terwijl het wel bakken met geld kost. Hier zijn geen regelingen voor.
Bovendien heeft mevrouw zelf ook hoge medische kosten en dus kunnen ze met moeite rondkomen.
Er wordt absoluut geen maatwerk geleverd, wat leidt tot veel frustratie omdat zij ziet dat andere
mensen niet eerlijk zijn en daardoor wel overal geld vandaan kunnen krijgen. De regels kloppen niet.
Veel gezinnen worden hiermee de afgrond ingewerkt.
Beiden lopen tegen de regels en het gebrek aan maatwerk aan. Alles is veel te bureaucratisch. De
situatie en de mens moeten het uitgangspunt zijn en niet de regels.
Woningmarkt
Eigenhaard: dochter heeft een te laag inkomen om te huren. Bij Delta Lloyd kon ze wel huren voor een
hogere huurprijs. De wachtlijsten zijn te lang.
Onderwijs
Er is te veel administratie. Te veel rugzakjes kinderen in de klas. Te veel deeltijd leraren.

