
Notulen Wijktafel Dapperbuurt 20 mei 2019 

 

1. Mededeling 

De volgende wijktafel is gecombineerd met Oosterpark en Transvaalbuurt en vindt plaats op 

8 juli. 

 

 

2. Thema Wonen 

De Dapperbuurt kent diverse woonvormen die niet bij iedereen bekend zijn. 

 

!Woon is helaas niet aanwezig; Joke Soolsma heeft bij het samenstellen van de agenda  

vergeten te checken of zij aanwezig konden zijn om informatie te geven en dat bleek niet  

mogelijk te zijn door hun overvolle agenda. 

!Woon is in 2017 ontstaan uit een fusie van het Amsterdams Steunpunt Wonen en de 

Wijksteunpunten Wonen. Ze geven advies en lossen problemen op voor huurders en 

eigenaars. Ze worden gefinancierd vanuit de Gemeente en Woningcorporaties. Ze geven 

voorlichting en scholing over bijv. servicekosten, jaarlijkse huurverhoging, energiebesparing, 

langer thuis wonen. Gevestigd in de Boerhavestraat. www.wooninfo.nl 

Daar is ook info te vinden over de regelingen “van hoog naar laag” en “van groot naar beter”. 

 

Zorgcentrum De Gooyer 

Marlies van Arkel: het zorgcentrum is er voor ouderen (53 personen) en mensen met een 

LVB (ca. 40 personen). Er is ook een gesloten afdeling.  

Het is tevens het Wijkservicepunt voor de Dapperbuurt. Dynamo heeft er het Buurtpunt 

(spreekuur voor bewoners met vragen/problemen), het Buurtrestaurant en diverse 

activiteiten. 

 

Observatie- en Trainingshuis Wagenaarstraat  

Rosa Haverman: het huis vangt 12 moeders met een LVB met kinderen (14) op. Er is 24 uur 

per dag begeleiding. Moeders wonen circa 2 jaar in het huis en stromen daarna door. Ook 

wordt er hulp gegeven bij administratie etc. 

 

Woongroep Domselaerstraat  

Antoinette Koch en een bewoner: de woongroep bestaat sinds een jaar of 5 en is gevestigd 

op de 2e etage. Voorheen was het een gesloten kliniek, nu een beschermd wonen omgeving. 

Er is 24 u per dag zorg. Er zijn 25 bewoners en een logeerkamer. Valt onder WMO. Twee jaar 

geleden is ook een doorstroomtraject gestart op het Funenpark. 

 

Nieuwland Bewoonster Eline D. kan zelf niet aanwezig zijn. Het bestaat sinds 1994 en is een 

woongroep van 11 personen. Het is een woonwerkpand met solidariteit en zelfbeheer als 

idealen. De begane grond heeft een maatschappelijke bestemming. Twee keer per week is er 

een Fietsenwerkplaats. Activiteiten zijn sociaal/politiek gericht. Bieden gratis ruimte aan voor 

niet- commerciële doeleinden. Hoofdruimte kan 50 personen herbergen en er is een vegan-

keuken. Zie website www.nieuwland.cc. Er is ook 2 keer per weer Yoga, iedereen is welkom. 

 

Complex Wagenaarstraat 482 Haly K., bewoonster hiervan en actieve buurtbewoonster kan 

door vakantie niet zelf aanwezig zijn. Het complex bestaat uit 15 woningen, 6 jaar geleden 

http://www.wooninfo.nl/
http://www.nieuwland.cc/


gebouwd als energiezuinige WIBO-woningen, niet leeftijd-afhankelijk. Er wonen twee stellen, 

de rest is alleenstaand, allemaal 60+. Er is een gemeenschappelijke ruimte en tuin. 

Inschrijven op een woning gaat via Woningnet. 

 

3. Rondvraag 

Buurtcirkel Oost vindt plaats in de Gooyer met 8-12 bewoners door HVO Querido/Cordaan. 

 

Vanuit HVO Robert Koch biedt de Magic Mystery Tour uitjes voor 7,50 met Stadspas. 

Mogelijke toekomstige thema’s: eenzaamheid (vooraf vragen inventariseren,  

multiculturaliteit (aansluiting in de buurt), ggz in de wijk. 

 

Op 4 oktober organiseert de Ouderen Adviesraad een bijeenkomst over langer thuis wonen. 


