Verslag overleg omwonenden Schakenbosch juni 2018
Schakenbosch hecht belang aan een goede verstandhouding met haar omgeving. Daarom is een
aantal jaren geleden de Commissie omwonenden Schakenbosch in het leven geroepen. De
commissie bestaat uit ongeveer 10 buren uit de wijk die naast Schakenbosch ligt. De buren
overleggen ca. twee keer per jaar met de directeur van Schakenbosch, Kees in ’t Veld. Ook sluiten de
wijkagent en een vertegenwoordiger van de gemeente Leidschendam-Voorburg regelmatig bij dit
overleg aan.
Fusie en jubileum
Tijdens de bijeenkomst in juni kwam aan de orde dat Schakenbosch per 1 januari 2018 is gefuseerd
met Stichting JJC. Deze stichting huisde al op het terrein van Schakenbosch, dus in de praktijk is de
situatie niet heel anders geworden. Beide organisaties gaan samen verder als Schakenbosch. JJC
brengt kennis en expertise in op het vlak van jeugd-GGZ.
Schakenbosch bestaat dit jaar vijf jaar. Een personeelsfeest, congres en familiedag maken onderdeel
uit van het jubileumjaar. Daarnaast krijgen de buren op 22 september de mogelijkheid om een kijkje
achter de schermen te komen nemen. Meer informatie daarover volgt op de website en buren zullen
hiervoor ook een uitnodiging ontvangen.
Ervaringen uit de omgeving
De jongeren die bij Schakenbosch verblijven, gaan ook regelmatig zelf op stap voor opdrachten of om
naar huis te gaan. Buren ervaren hier soms overlast van en melden dat bij Schakenbosch en/of politie.
In dit overleg werd vastgesteld dat het momenteel rustig is in de wijk. Wel kan de herkenbaarheid van
de medewerkers die de jongeren begeleiden, nog verbeterd worden. De directeur zegt toe om dit met
de medewerkers te bespreken. Groepen jongeren op straat kunnen als bedreigend overkomen, met
begeleiding erbij verloopt dat vaak beter.
Ook de supermarkt in het winkelcentrum in de buurt ervaart regelmatig overlast van de jongeren.
Schakenbosch is in gesprek met de eigenaar van de supermarkt om te kijken hoe de overlast kan
worden teruggedrongen, maar ook hoe er zakelijk afspraken te maken zijn.
Ontwikkeling en veiligheid
Schakenbosch en de gemeente hebben regelmatig op bestuurlijk niveau overleg. Bijvoorbeeld in de
nieuw opgerichte werkgroep die gaat onderzoeken hoe het aantal onttrekkingen (weglopen) en
vermissingen omlaag kan worden gebracht. Deze werkgroep gaat de cijfers analyseren en kijken of er
maatregelen mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de preventieve sfeer.
Een belangrijk onderdeel van de behandeling bij Schakenbosch is dat jongeren weer leren om op hun
niveau en binnen hun mogelijkheden deel te nemen aan de maatschappij. Dat kan door te oefenen
met vrijheden waarbij altijd een afweging gemaakte wordt tussen de ontwikkeling van de jongere
enerzijds en de veiligheid anderzijds.
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