Discussiestuk bij: agendapunt 9 van bestuursvergadering d.d. 20 januari 2015
Centrale ontmoetingsplek in de wijk

een uitnodigende plek om mensen te verbinden.

Waar: in de huidige ruimte van de wijkvereniging in de Wanne of verhuizing naar een grotere en beter zichtbare
plek op de plaats waar de buurtsuper was waardoor het hele plein levendiger en gezelliger wordt.
Uitgangspunt: Wij hebben een actieve wijkvereniging met een werkgroep 50+ en er zijn tal van enthousiaste
vrijwilligers. Ook zijn er contacten met andere maatschappelijke organisaties zoals Welzijn Ouderen, Bureau
vrijwilligerswerk en Steunpunt mantelzorg. Een mooi voorbeeld van burger initiatief in eigen beheer.
•

•
•

Vanuit de ruimte in de Wanne wordt al het een en ander georganiseerd. Het is alleen niet zo zichtbaar van
buitenaf en de ruimte is ook niet groot. Sinds de sluiting van de buurtsuper is er sprake van verloedering en
weinig leven meer op het plein. Doel is om weer leven te creëren op het plein door onder anderen meer
activiteiten te organiseren voor een breed publiek vanuit een uitnodigend ontmoetingscentrum.
Streven naar meer activiteiten en gebruikers van de ruimte
Het plein opknappen; deel van de bestrating vervangen door wat meer groen, een tuintje misschien en wat
bankjes.

Ideeën voor activiteiten
•
•

Dagdelen programma wijkdagvoorziening voor gemengde groepen met indicatie (= bijzondere zorg met
professionele ondersteuning). Dit levert huur op. Jos van de Wal van TMZ is geïnteresseerd.
Voorliggende voorzieningen en activiteitenprogramma voor de wijk in het kader van de WMO (door
vrijwilligers van o.a. werkgroep 50+ , de wijkvereniging, welzijn ouderen, enz. zoals dat nu al aanwezig is)
o Koffie/eetpunt kan uitgebreid.
Maandelijkse patat- en pannenkoeken dag (aansluiting met snackbar?)
Of high tea, buitenlands koken (samen met buitenlandse bewoners uit de wijk, het dorp)
Zondagmiddagcafé
Pub quiz
Gezelschapsspelletjes clubje(s)
Gespreksgroepen
o Inlooppunt voor informatie over zorg en welzijn, wijkagent, sociale raadslieden enz.
Themabijeenkomsten over veiligheid in huis en buurt, valpreventie enz.
o Atelier/crea club met eventueel “verhuur per uur” van naaimachines en werkbank en gereedschap.
o Repair Café en andere duurzame activiteiten bijv. boekenweggeefkast
o Internetcafé eventueel met begeleiding
o Kledingruilmarkt
o Crea ruilmarkt
o Plantenruilmarkt
o “Mijn tafel/marktplaats” ochtend of middag
o Kofferbakverkoop op het plein
o Wasmachine te huur (Wassen en Meer in België)
o Strijkservice
o Dansmiddag of bewegings activiteiten voor ouderen en andere doelgroepen
o Yoga lessen, Tai Chi
o Koersbal
o Kaartclub (ruimte kan ook verhuurd worden aan externe bridgeclub bijv.)
o Vergaderruimte voor externe groepen (verhuur)
o Feestzaaltje voor externe groepen (veruur)
o Bedrijfje zoals Granny’s Finest

Wenselijke voorzieningen in gebouw:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open, toegankelijk, drempelvrij en multifunctioneel
Genoeg ruimte voor grote groepen en alle activiteiten
Activiteitengroepen moeten ook in enkele gescheiden ruimtes kunnen plaatsvinden
Kook faciliteit voor grote groep (minimaal 6 pitten, oven en aparte magnetron)
Spoelkeuken met afwas en wasmachine
Voorraadkasten, koelkast en diepvries (ruimte) voor huishoudelijke en activiteiten benodigdheden
Toiletgroepen met aangepast toilet
Kantoortje met afsluitbare kasten?
Groot TV scherm + beamer = screen voor samen kijken naar films, rapportages
Wifi aansluiting voor internet café (aansluiting bij moderne oudere generatie in deze vergrijzende wijk)
Biljarttafel
Buitenruimte met groen (tuintje)

Financiering ? aanpassing en huur van de locatie zal het grootse struikelblok zijn. Hoe kan je dat
gaan bekostigen?
Projectsubsidie? gemeente (de gemeente zou er belang bij kunnen hebben omdat deze opzet de uitgaven
binnen de WMO kan beperken. Denk aan vervoerskostenbesparing doordat deze multifunctionele voorziening
in de wijk is), provincie, landelijk, Europees Oranjefonds, buurtsubsidie, kerk enz.
(Particuliere) fondsen?
Eigen bijdragen van gebruikers en deelnemers zoals huur voor gebruik door kaartclub of dansschool.

Investering door welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en instellingen, ouderenbonden wijkvereniging zelf?
Doelgroepen: Mensen die vanuit de WMO ondersteuning nodig hebben zoals ouderen, werklozen, mensen met
beperking tot arbeidsmarkt, eenzame mensen enz. Maar ook de gewone wijkbewoners zoals jongeren,
(jong)volwassenen en gezonde gepensioneerden. Het gaat vooral om verbinding en samen. Lees de
voorbeelden in de inspiratiewijzer. Er zijn inspirerende projecten overal in het land.

Voortgangsactiviteiten:
•
•

•
•
•

Onderzoek naar draagvlak, doelgroepen en behoeften van doelgroepen in de wijk en het dorp.
Moet gerichte onderzoeksvraag zijn en kan eventueel worden uitgevoerd door HBO/WO studenten.
Doelgroepen benaderen
o Voor aanvullende activiteiten
o Extern verhuur gegadigden
Uitbreiding huidige werkgroep
Contact opnemen met soortgelijke burgerinitiatieven
Bezoek aan andere wijkcentra

Stichting oprichten? (zoals project Grashoek) Businessplan maken
Zie ook Fort Vreeswijk (http://www.nieuwegeinsewijken.nl/vreeswijk/wijkthemas_behoud-fort-vreeswijk.php)
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