Aan

Vrienden en Partners van Halte 2717,
Organisaties die een zakelijke relatie hebben met Halte 2717,
Organisaties en personen die op enigerlei andere manier bij Halte 2717 zijn betrokken

Zoetermeer, 13 juni 2022

Beste lezer,
Zeer tot onze spijt moeten we u berichten dat Halte 2717 binnenkort haar werkzaamheden gaat
beëindigen. We doen dit met pijn in het hart. Er zijn echter onvoldoende middelen om Halte 2717 in
zijn huidige vorm in stand te houden. We gaan uit van beëindiging per 1 september.

Halte 2717 heeft op dit moment ruim 10 activiteiten in portefeuille. In het belang
van de bezoekers / deelnemers van Halte 2717 onderzoeken we of een aantal
activiteiten kan worden voortgezet door ze - al dan niet in gewijzigde vorm - aan andere
organisaties over te dragen, of door ze onder te brengen in een doorstart waaraan in kerkelijk verband
wordt gedacht.
Vanzelfsprekend zullen we onze bezoekers / deelnemers ook wijzen op alternatieven als die er zijn.
Om afbouw en overdracht zorgvuldig te kunnen doen is tijd nodig. Vooralsnog zien we 1 september
als een streefdatum.
Het besluit om de werkzaamheden te beëindigen valt de Stuurgroep van Halte 2717 erg zwaar. In de
afgelopen jaren heeft Halte 2717 zich met succes ingezet voor een aantal kwetsbare bewoners van de
wijk Buytenwegh. Met velen van u is een prettig en waardevol contact opgebouwd. Daarvoor zijn wij
dankbaar.
Helaas zijn er onvoldoende mensen en middelen beschikbaar om het werk op de huidige schaal voort
te zetten.
In de komende maanden zal Halte 2717 met een aantal van u contact opnemen om te bezien of
activiteiten kunnen worden overgedragen en om de consequenties van het besluit tot opheffing te
bespreken. Hiertoe rekenen wij ook het overleg met organisaties die in het verleden Halte 2717 met
een structurele subsidie hebben gesteund.
Is er van uw kant behoefte aan meer informatie, heeft u vragen of wilt u meedenken over overdracht of
voortzetting van activiteiten in een andere vorm, neem dan contact op met een van de onderstaande
personen:
Rob van Vliet, voorzitter Stuurgroep Halte 2717
Tel. 079-3212231
Email robvvliet@planet.nl
Johan Roest, buurtpastor Halte 2717
Tel. 06-23504948
Email roestjf@gmail.com

