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Stadsdeelwethouder Joris Wijsmuller bezocht op 6 januari de voorzitter van de 
Stichting Dialooghuis en voorzitter van de ondernemersvereniging De Nieuwe 
Beeklaan, in het Dialooghuis. 
 
Vanwege de grote betrokkenheid met de organisaties Intercultureel Platform 
Segbroek (IPS), het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) en bewoners, verenigd in 
‘De Beeklaan Bruist’, nodigde Yadin ook deze organisaties uit om met elkaar een 
overzicht te geven van activiteiten, behoeften, plannen en knelpunten. 
Aanwezig waren: Yadin Karabulut, R. Manna. Ronald van Noort, Bart ten Broek en 
Jean-Marie Bosch van Drakestein, resp. Dialooghuis, ondernemers, IPS, IBS en De 
Beeklaan Bruist. 
 
Yadin Karabulut geeft een beamerpresentatie over het Ondernemersvereniging en 
de Dialooghuis. Hij geeft aan hoe het Dialooghuis onderdak biedt aan diverse 
organisaties en dat het een ontmoetingsplek is voor de cultureel veelkleurig 
samengestelde bewoners (paraplurol) 
 

 
Voor de ondernemers bepleit hij de instelling van een Bedrijven Investering Zone 
(BIZ). 
 
Ronald van Noort maakt zichtbaar hoe verschillende organisaties met elkaar 
samenwerken en zich de laatste tijd bezig heeft gehouden met 
voorlichtingsbijeenkomsten over de WMO-wetgeving en ook in het belang van de 
ontwikkelingen actief werkt aan het creëren van Servicepunten 



Jean-Marie Bosch van Drakestein spreekt over de inrichting van de Laurentiushof 
tussen de Toermalijnschool, de Agneskerk en woonzorgcentrum Jonker Frans en 
Dialooghuis. Hij geeft aan hoe de gezamenlijke organisaties tussen Jonker Frans tot 
aan de regenvalk voor een deel de functies overnemen van het gat”dat gevallen is na 
de opheffing van de Bewonersorganisatie BoReVa. 
Bart ten Broek geeft informatie over het ontstaan van het IBS en de huidige 
activiteiten: een cursus vertrouwenspersonen en de inrichting van het Stiltecentrum 
in Jonker Frans. 
 
Alle sprekers benadrukken hoe goed de organisaties samenwerken en daardoor 
bekend zijn met elkaar: belangrijk voor de wethouder, het bestuur van het Stadsdeel 
en ook Voor/Welzijn.  
 
De wethouder toont een luisterend oor en gaat met zichzelf en andere betrokkenen 
in het Stadsdeel over enige zaken in beraad, o.a. over subsidies en afstemming van 
vrijwilligers- en professionele organisaties. 
 

  
 
 
Namens alle organisaties  
 
Yadin karabulut   


