Beschermde woonvorm voor jongeren in Beverwaard
De gemeente werkt samen met de Nico Adriaans Stichting (NAS) aan de realisatie van een
nieuwe beschermde woonvorm voor jongeren. In dit document wordt antwoord gegeven op
een aantal veel gestelde vragen over deze woonvoorziening.
Waar komt de voorziening?
Deze beschermde woonvorm komt in een oud schoolgebouw aan de Oude Watering 10. Dit
pand wordt eerst nog verbouwd. Het pand ligt grenzend aan een woonwijk en is deels
afgesloten door omliggend water, bosschages en een dijk.
Wat voor voorziening is het?
Een beschermde woonvoorziening met 21 plaatsen voor jongvolwassenen van 18 tot en met
23 jaar die het niet zelfstandig redden om woonruimte, werk en/of studie te vinden en te
behouden. Het gaat om jongvolwassenen die met begeleiding toewerken naar zelfstandig
wonen en die niet verslaafd zijn aan drank of drugs. Er komen daarnaast ook 5 plekken voor
studenten in het pand, die de cliënten van de NAS een extra steuntje in de rug kunnen geven
en die een goede buur en voorbeeld kunnen zijn. Er is daarnaast gedurende 24 uur per dag en
7 dagen per week professionele begeleiding aanwezig.
Wie komen er wonen?
Het zijn jongeren die in staat zijn voor zichzelf te zorgen in een beschermde omgeving en die
bereid zijn zich minimaal 4 dagdelen per week in te zetten voor (vrijwilligers)werk en/of
dagbesteding. Doelstelling is om de bewoners te ondersteunen bij het aanleren van nieuwe
vaardigheden, het aangaan van nieuwe of hernieuwde relaties en het vinden van een eigen
plek om te wonen en te werken of studeren. Het verblijf is maximaal 18 maanden. Er komen
daarnaast ook 5 plekken voor studenten in het pand, die de cliënten van de NAS een extra
steuntje in de rug kunnen geven en die een goede buur en voorbeeld kunnen zijn.
Er is 24 uur per dag begeleiding op de groep aanwezig. De begeleiding is ook aanspreekbaar
voor de bewoners uit de omgeving. U kunt dus altijd met vragen bij de begeleiding terecht.
Zijn de bewoners verslaafd aan drugs en drank?
Nee. De bewoners zijn niet verslaafd aan drugs en drank en het pand is alcohol en drugsvrij.
Wanneer komen de nieuwe bewoners?
Dat duurt nog even. De omgevingsvergunning moet nog worden aangevraagd. Tegen de
verleende omgevingsvergunning kan schriftelijk bezwaar en beroep worden ingediend.
Wanneer bekend is of er bezwaren zijn ingediend, kan er een nadere planning wordt gemaakt
voor de start van de verbouwing van het pand. De verwachting is dat het pand niet eerder dan
in 2023 in gebruik kan worden genomen. Dat geeft ons tijd om goed met de omwonenden en
de gebiedscommissie in overleg te gaan over alle stappen die we gezamenlijk moeten nemen
om ervoor te zorgen dat de voorziening goed kan landen in de wijk.
Hoe verloopt de samenwerking met de buurt?
Het is belangrijk dat bewoners in de wijk prettig en veilig met elkaar kunnen samenleven. De
NAS en gemeente Rotterdam en willen hier actief aan bijdragen, door gezamenlijk eerst een
klankbordgroep met buurtbewoners op te richten. Ook blijven we in overleg met de
gebiedscommissie IJsselmonde over het participatieproces. In de klankbordgroep kunnen
bijvoorbeeld deelnemen omwonenden, leden van de gebiedscommissie, buurt bestuurt,
medewerkers van de gemeente, de NAS, politie en eventuele andere organisaties in de
omgeving. Samen maken we afspraken en delen we ervaringen. Ook u als omwonende kunt
dus meedoen met deze klankbordgroep. Vanuit de klankbordgroep wordt een

beheercommissie aangesteld en beheerovereenkomst gesloten. Zo zorgen we dat de
gemaakte afspraken worden nagekomen.
Hoe verloopt de communicatie met omwonenden?
Na de zomer worden bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden binnen de
coronarichtlijnen. U wordt hierover nog nader geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Mailt u dan
naar de gebiedsorganisatie via mailadres gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.

