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Pleitnota van de Nederlandse Bridge Bond (NBB)  

 inzake  Denksportcentrum Hengelo 

Hengelo, 25 september 2013 

 

Denksportcentrum Hengelo 

Cesar Franckstraat 36 D 

7557 EG  Hengelo 

 

Fijn hier te mogen inspreken. U bent het hoogste orgaan in de gemeente  en 

aan u is de macht om het tij te keren en de gemeente voor fouten te 

behoeden.  

 

Aan de orde is het plan om vele denksportclubs en duizenden spelers per 

maand op straat te zetten, door het denksportcentrum aan de Cesar 

Franckstraat te sluiten.  

 

Maar wat écht op het spel staat is dat het college voorstelt een belangrijk stuk 

sociale infrastructuur voor ouderen te vernietigen.  

- Dit gaat niet de afdeling onroerend goed veel geld kosten (die dit plan 

opportunistisch en zonder overleg met betrokken bedacht heeft) en 

- Dit gaat ook niet de afdeling sport veel geld kosten (Jammer voor die 

denksporters, maar wij zijn toch meer van het bewegen), maar 

- Dit gaat wèl uw afdeling zorg ongelofelijk veel geld kosten. De gemiddelde 

leeftijd van de bezoekers ligt rond de 70! jaar. Voor het is dit een belangrijk 

sociaal netwerk. En sociale netwerken onder ouderen besparen uw gemeente 

geld. 

 

De regering beslist over de gemeentelijke taken, daar doe je niets aan. En, uit 

de hoge hoed is komen vallen dat veel AWBZ zorgtaken voor ouderen door de 
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gemeente moeten worden opgepakt. Een belangrijk kernpunt daarbij is dat 

verwacht wordt dat deze ouderen vooral zelfstandig blijven wonen.  

………………………Wil dit beleid binnen uw gemeente een kans van slagen hebben, 

dan moet de gemeente beschikken over een goede infrastructuur voor 

ouderen. Wat doen die mensen de hele dag? De gemeente besturen is 

………….visie hebben. Wat gebeurt er, en waar kan je invloed op uitoefenen? 

 

U gunt mij vijf minuten.  Dat levert mij minder werk, maar u meer werk op. 

Want ik leg bij deze pleitnotitie ook een aantal bijlagen over. Gewoon hard 

bewijs dat u kosten bespaard door het denksportcentrum te laten bestaan. 

Hard bewijs dat dit een sociaal netwerk is, hard bewijs dat eenzaamheid 

effectief wordt tegengaan. Ik zou er uren over kunnen praten, maar dat past 

niet in deze setting. 

 

Kern van ouder worden is omgaan met verlies. Je verliest je inkomen, je sociale 

contacten, je gezondheid, je partner. Het gebeurt allemaal, maar je weet niet 

precies wanneer. De enige manier om met dit verlies om te gaan is om het te 

delen. Te delen met anderen. Je kan het delen door deel uit te maken van een 

sociaal netwerk. (wij zijn ook partner bij het project seniorvriendelijke 

gemeente zie ook www.activeageing.nu voor een presentatie hierover) 

Ik leg over de verklaring van Ab Klink (oud minister van VWS) dat 

eenzaamheidsbestrijding meer oplevert dan vele gezondheidsbevorderende 

projecten zoals het bestrijden van overgewicht of meer gaan bewegen! 

(serieus!!). Ook een publicatie van TNO gezondheidswetenschapper (Prof 

Hopman Rock) met bronverwijzingen over kostenbesparingen. 

Blijft over de vraag: is een denksportcentrum wel een sociaal netwerk. Ik leg 

over uittreksels van de wetenschappelijke studies van Nivel en Mulier waarin 

wordt aangetoond dat bij  deelnemers van bridgeclubs de eenzaamheid 

effectief wordt bestreden !!!!  
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Het gemak, tenslotte, waarmee sommigen over verplaatsen praten is treurig. 

Wat u hier ziet is gegroeid en opgebouwd in zes tot zeven jaar. Met één 

onverhoeds besluit kunt u het vernietigen. U kunt het niet verplaatsen. Hier 

hebben de mensen hun hart aan verpand. Hier ligt gemeenschapszin. Uw 

besluit gaat over vernietigen of behouden, niet over verplaatsen. Verplaatsen is 

geen optie maar een verzinsel.  

 

De conclusie is simpel. U heeft hier een super goedkoop gezondheidsproject 

aan de hakken. Het kost de gemeente geen drol, het levert op! 

 Helaas beseffen uw gemeentelijke diensten dit onvoldoende. Het college stelt 

hier iets voor waar u simpelweg tegen moet zijn: 

1) in het belang van de mensen die u vertegenwoordigt maar ook 

2) in het belang van de gemeente zelf.  

Het gaat niet om de onroerendgoedportefeuille, het gaat om uw WMO gelden. 

Daar kunt u beter zuinig op zijn. 

Mijn voorstel aan u is maak het besluit ongedaan, of verkoop het pand met 

forse korting aan deze initiatiefnemers, ook dan maakt u winst.  

 

 

Gijs van der Scheer 

Directeur Nederlandse Bridge Bond 


