Haags Wonen 2012
Rolmodellen zorgen voor een rustige Haagse Oud & Nieuw
In Schilderswijk-West, Bouwlust, Vrederust, Transvaal en Wateringse Veld bleef
het afgelopen zaterdag opmerkelijk rustig tijdens de jaarwisseling. Iets wat vooral
toegeschreven kan worden aan de zogenoemde 'Rolmodellen'; ruim 1.000
vrijwilligers die wekenlang in de aanloop naar Oud & Nieuw bezig zijn geweest
om potentiële raddraaiers aan te spreken.

Felicitaties van Haag Wonen
Haag Wonen, die het project Rolmodellen mede mogelijk maakt, feliciteert alle
vrijwilligers met het fantastische resultaat.

"Noem het gerust een groot succes!"
Hans Rasenberg, werkzaam bij Politie Haaglanden en de motor achter het project
Rolmodellen, zegt over het succes: "Het gaat om de combinatie van het
aanspreken van bepaalde groepen in de aanloop naar Oud & Nieuw en er op de
avond zelf staan, op de juiste locatie". Vooral de rust in Schilderswijk-West en
Transvaal, voorheen tijdens Oud & Nieuw ME-locaties, is opmerkelijk. "Noem het
gerust een groot succes!", aldus Rasenberg.

Sociale druk effectief
'Beruchte' locaties als Delftselaan, Vermeerpark en Van der Vennepark bleven
leeg. Groepen jongeren kondigden vooraf tijdens gesprekken met de
Rolmodellen al aan dat ze dit jaar binnen zouden blijven. De sociale druk vanuit
het informele netwerk van de Rolmodellen blijkt daarmee zeer effectief.

Natuurlijk willen we vanuit Haag Wonen niet voorbij gaan aan de incidenten die
zich nog wel voordeden tijdens de jaarwisseling, bijvoorbeeld in SchilderswijkOost. Dat neemt niet weg dat een pluim voor de inspanning van ruim 1.000
vrijwilligers - veelal huurders van Haag Wonen - zeker op zijn plaats is!

Ik wens eenieder een fantastisch 2012!
Wilt u over dit onderwerp verder van gedachten wisselen? Ik nodig u van harte
uit een e-mail terug te sturen.
Met vriendelijke groet,

Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen
bespreken we als woningcorporatie Haag Wonen
actuele onderwerpen, binnen de kaders van ons
ondernemingsplan 2010-2014. Wat is de status
van onze projecten? Hoe werken we samen met
andere partijen? En wat is ons standpunt ten
aanzien van ontwikkelingen in de stad en
nieuwe wet- en regelgeving? Elke twee à drie
weken reflecteren we zo op de actualiteit.

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
Wie wil er nou in de Schilderswijk wonen?
Klaar met woonoverlast
Succesvolle aanpak terugdringen
huisuitzettingen
Thuis in de Schilderswijk

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder
andere het college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een email met uw naam, functie, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar
e.clason@haagwonen.nl.

