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Alkmaar start coalitie tegen eenzaamheid
Bij de start van de Week tegen Eenzaamheid hebben verschillende Alkmaarse
organisaties zich verenigd om eenzaamheid te verminderen. In de Week tegen
Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober vinden er door het hele land veel speciale
activiteiten plaats. Dit om extra aandacht te vragen voor het thema eenzaamheid met als
hoofdboodschap: Kom erbij! In Alkmaar is nu een coalitie gevormd tussen instanties en
organisaties om dit gezamenlijk aan te pakken.
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Eenzaamheid is van alle tijden, maar wordt als een groeiend maatschappelijk probleem
ervaren. In Alkmaar hebben 43% van de inwoners van 19 jaar en ouder in meer of mindere
mate gevoelens van eenzaamheid. Daarom slaan verschillende Alkmaarse organisaties de
handen ineen om door samenwerking eenzaamheid onder de Alkmaarse bevolking succesvol
te verminderen. Bij de coalitie zijn de volgende organisaties aangesloten:
·        Gemeente Alkmaar,

·        Bibliotheek Kennemerwaard,

·        Artiance,

·        RCO De Hoofdzaak,

·        Humanitas,
·        MEE & de Wering,

·        Samen Ouder Worden,

·        Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar,

·        Evean

 

De organisaties willen het taboe op eenzaamheid doorbreken en de maatschappelijke
aandacht en kennis voor eenzaamheid vergroten. Wethouder Robert te Beest: ‘Eenzaamheid
speelt altijd maar is nu in deze tijden nog duidelijker en van alle leeftijden. We willen hier in
Alkmaar iets aan doen, gezamenlijk!’
 

Steunpunt eenzaamheid Alkmaar
Gelijk met de coalitie tegen eenzaamheid is het Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar officieel van
start gegaan. Eenzaamheid verschilt namelijk sterk van persoon tot persoon. Alleen jijzelf kan
het beste bepalen wat jou kan helpen om de eenzaamheid te doorbreken. De ambassadeurs
van het Steunpunt Eenzaamheid kunnen je daarbij een steuntje in de rug geven.
Ook zijn er professionals en ervaren vrijwilligers die daarbij kunnen helpen.

Kom in contact
Voel jij je eenzaam en wil je dit bespreken, neem dan contact op met het Steunpunt
Eenzaamheid Alkmaar, telefoon (072) 511 7311 of een andere organisatie die aangesloten is
bij de coalitie tegen eenzaamheid. Anoniem bellen met de luisterlijn telefoon (072) 561 3614
kan 24 uur per dag.



OVER GEMEENTE ALKMAAR

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide
winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt
Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een
waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de
kracht van stad en land.

Fotobijschrift: Wethouder Robert te Beest tekent als gemeente Alkmaar de coalitie tegen
eenzaamheid

Gemeente Alkmaar
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