Mevrouw Rietkerk

Door Wilma Neefjes

Mevrouw Rietkerk is één van de bewoonsters van het Binnenhof. Dit zeshoekige complex, 15 jaar geleden gebouwd, ligt aan het begin van de Winterdijk.
Het Binnenhof bestaat uit 36 appartementen,
elk met een balkon, waarvan 12 op de begane
grond overlopend in de tuin. In de cirkel van
appartementen is een atrium met mooie planten
en veel licht, die het complex een mediterrane
uitstraling geven. Het Binnenhof is verbonden
met Zorgcentrum Gouwestein. Van daaruit worden - via een externe cateraar - maaltijden aangeleverd en kan zorg gevraagd worden bij bijv.
het wassen en aankleden en huishoudelijk werk.
Er zijn geen alarmbellen in de woningen aangebracht, maar tegen vergoeding wordt een systeem beschikbaar gesteld zodat men zo lang
mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De oudste bewoners zijn op dit moment tussen de 90
en 95 jaar. Het complex is populair; er is een
wachtlijst.
De Nederlands Hervormde Kerk heeft het centrum oorspronkelijk opgericht, maar men hoeft
niet van hervormde huize te zijn om in aanmerking te komen als huurder.

was immers vele jaren na de functie van hoofd
huishouding te hebben vervuld, adjunct directeur van het Zorgcentrum.
Toen zij er destijds begin jaren zeventig kwam
werken had Gouwestein nog de functie van
rusthuis. De bewoners waren meestal gezond en
de eisen aan voorzieningen lagen mede daardoor anders.
Tussen 1972 en 1976 is Gouwestein ingrijpend
gerenoveerd. In plaats van een gezamenlijk
toilet op de gang kregen de bewoners eigen
voorzieningen met een keukentje. Hiertoe werden drie kamers samengevoegd tot twee. Het
centrum was hiermee vooruitstrevend in de regio; men kwam van ver kijken naar de uitstekende voorzieningen. Ondertussen transformeerde het rusthuis via een verzorgingshuis in
een zorgcentrum. Dit ging gepaard met fusies,
eerst met de Savelberg en de Ronssehof. Nu
maakt het deel uit van een instelling met 14
huizen van Zorgpartners Midden Holland.
Volgens mevrouw Rietkerk noodzaakt de kleine
ruimte van de kamers tot op zo kort mogelijke
termijn voor bewoners en personeel betere
voorzieningen. Hoe eerder hoe beter. De nieuwbouwplannen met hoogbouw lijken haar echter
geheel misplaatst op deze locatie. Zelf vindt ze 4
tot 6 bouwlagen het maximum.
Mevrouw Rietkerk woont met veel plezier in Het
Binnenhof. Ze geniet vooral van het uitzicht op
de door haar zelf verzorgde tuin men veel bloeiende planten en de watervogels in de vijver.
Jaren geleden stelde een bijna blinde bewoonster van Gouwestein geld aan haar ter beschikking om witte zwanen te kopen, zodat zij ook de
dieren op het water kon waarnemen. Zo‟n 20
jaar geleden heeft zij voor de afrastering van de
vijver gezorgd. Deze is inmiddels aan vervanging toe, maar vanwege de nieuwbouwplannen
wordt daar voor alsnog niets mee gedaan, aldus
mevr. Rietkerk. Ze heeft een budget van 175
euro per jaar om het eendenbestand te beheren.
Eenden kosten al gauw 30 euro per stuk, dus
met het verdwijnen van eenden door de kapotte
afrastering valt het niet mee om het bestand op
peil te houden.

De tuin in het atrium van het Binnenhof
Het gesprek met de 69-jarige mevrouw Rietkerk
gaat vrijwel direct over Gouwestein. Logisch, zij
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De woningen zijn prettig, maar ze mist een berging en fietsenstalling. Het kleine kamertje, in
de woning is bedoeld als berging. Maar net als
veel andere bewoners heeft zij het ingericht als
logeerkamer. Vroeger logeerde haar moeder er
regelmatig, nu vriendinnen, die van verder weg
komen. De fiets plaatst ze in de stalling bij
Gouwestein. Tengevolge van de nieuwbouw zal

Pagina 1

Mevrouw Rietkerk
deze stalling verdwijnen. Inmiddels is er een
begroting gemaakt door de verhuurder, Zorgpartners Midden Holland, om een nieuwe fietsenstalling bij het Binnenhof te realiseren. Als lid
van de bewonerscommissie buigt mevrouw Rietkerk zich over het voorstel. De consequentie,
die de verhuurder er aan verbindt, is dat de
bewoners zelf de kosten moeten opbrengen
middels een periodieke verhoging van de huur.
Aangezien slechts zo‟n 10 bewoners een fiets
bezitten en de bestaande voorziening buiten hun
toedoen verdwijnt, heeft mevrouw Rietkerk
moeite met het voorstel.
Lid dus van de bewonerscommissie, actief in
andere organisaties maar ook initiatiefneemster
bij allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld een paasbrunch, een avondtocht en binnenkort staat een
stamppotmaaltijd in het atrium voor alle Binnenhofbewoners op het programma. Ze wordt
hierbij geholpen door medehuurders en de technische staf van Gouwestein.
Het organiseren en regelen heeft haar nog niet
los gelaten en zorgt voor volle dagen. Ze heeft
dan ook geen behoefte aan andere voorzieningen in de directe omgeving. Bovendien biedt
Gouwestein activiteiten aan.
Wel zou ze Hoogvliet missen, als deze van de
huidige locatie zou verdwijnen. In het verleden
had Gouwestein een eigen winkel, die vrijwel
dagelijks geopend was. Nu is er alleen nog een
klein winkeltje, 2 uur geopend op zaterdagmiddag. De concurrentie van Hoogvliet (groot assortiment en goedkoper; een AOW is geen vetpot), de gewijzigde gezondheidstoestand en de
daarmee samenhangende behoefte van bewoners van Gouwestein zijn hierbij van invloed
geweest. Als de supermarkt op grotere afstand
komt te liggen zijn de minder goed ter been
zijnde bewoners uit het Binnenhof aangewezen
op de hulp van familie en vrienden voor hun
dagelijkse benodigdheden.
Als afsluiting hebben we het nog over de woonomgeving. Wat zou verbeterd kunnen worden?
“Een bushalte. Er is weliswaar vervoer mogelijk
met Connexxion (al klagen bewoners over lang
wachten, maar we moeten blij zijn dat het er
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is), maar dat maakt je afhankelijk. En geeft een
„oud‟gevoel, je staat niet meer tussen de mensen.”
Ze stoort zich aan de foutparkeerders langs de
Winterdijk en de slechte staat van de stoep wat
vooral problemen geeft met rolstoelen en rollators.

Waar is nog een plekje?
Het verkeerspunt bij Villa Elisabeth zou ook veiliger moeten zijn. Zelf kan ze nog per fiets en
met de auto overal heen, maar voor mensen
met beperktere mogelijkheden is het een gevaarlijke onderneming om voor een frisse neus
naar het park te gaan. Kan een spiegelniet bijdragen aan de veiligheid?
Ook ergert ze zich aan de vervuiling van het
water en het gooien van stenen naar de eenden
door jongeren, al lijkt dat de laatste tijd te verbeteren. Tussen Het Binnenhof en de woningen
aan het Van Bergen IJzendoornpark is recent
een prikkeldraadhek geplaatst. Het hek verdient
geen schoonheidsprijs (tijdelijk i.v.m. de nieuwbouw?), maar weert jeugd, die om het complex
zwierf en o.a. een vogelhuisje 2x vernielde.
Al met al woont mevrouw Rietkerk met veel
genoegen in onze wijk, waarbij naast haar medebewoners, vooral het zicht op en het werk in
de tuin en het water met de vogels bijdragen
aan een aangename woonomgeving.
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