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Alkmaar neemt initiatief met Denken en Doen en scoort succes!
Denken en Doen Alkmaar was binnen drie dagen na openstelling (januari 2014) vol. Er hadden zich
toen al ruim 60 mensen aangemeld voor een van beide dagdelen in dit tweejarig project. De
gemeente Alkmaar besloot vervolgens (geholpen door de Bridge Bond [NBB]) met een extra aanbod
te komen. Ook dit project is inmiddels overtekend.
Het geheim van het succes is dat Alkmaar in eigen regie een Denken en Doen project heeft opgezet.
Denken en Doen realiseert een sociale infrastructuur voor ouderen, het versterkt de buurt. Hierover
heeft Anja Lems, coördinator De Wering, Activiteitenbureau Alkmaar met de NBB afspraken
gemaakt. “De cijfers tonen aan dat er een geweldige behoefte is aan dit soort projecten. Met het
ouder worden vallen steeds meer sociale contacten weg. Mensen maken nu kennis met de
bridgesport, maar bovenal maken ze kennis met elkaar. De gezamenlijke lunch die we regelmatig
organiseren is minstens zo belangrijk als de bridgeles. Alkmaar is een seniorvriendelijke gemeente.
Dit project draagt hieraan bij.”
Het is voor alle betrokkenen hartverwarmend te zien dat een seniorenproject zo snel is uitverkocht.
De NBB zorgt bovendien -ook na twee jaar- voor continuïteit door verbinding met de bridgeclubs. Op
deze manier werken Alkmaar en de Bridge Bond structureel en innovatief samen aan het verbreden
en verdiepen van het aanbod van voorzieningen voor ouderen in de buurt.
Gijs van der Scheer (NBB) geeft Alkmaar groot gelijk: “De Sportimpuls is een instrument dat
gemeenten niet kunnen gebruiken voor eigen beleid. De impuls is gebouwd rondom de
sportvereniging. Bovendien werkt het traag en onvoorspelbaar. De ouderen in Alkmaar mogen blij
zijn met hun gemeente die zelf verantwoordelijkheid neemt en de regie pakt! De bond doet
natuurlijk graag het werk. Met het oog op de komende collegeonderhandelingen na 19 maart, stellen
wij dat dit project hét bewijs is dat gemeenten kosteneffectief hun seniorenbeleid kunnen
vormgeven.“
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