
Verslag Wijktafel Oosterparkbuurt       25-11-19 

Locatie: Buurtcentrum Oosterpark (Dynamo) 

 

Plus punten van de buurt: 

- De buurt is Dynamisch 

- Er zijn actieve buurtbewoners 

- Het is een gemengde buurt met verschillende etniciteiten 

Min punten in de buurt: 

- Er is veel in de buurt, maar er wordt nog te weinig samen gewerkt.  

- Het is niet altijd duidelijk wat er allemaal voor aanbod is in de buurt.  

- Er zijn veel etniciteiten, maar de verschillende groepen mengen nog niet veel met 

elkaar. Er bestaan veel eilandjes. 

- Er zijn weinig plekken in de buurt om voor kinderen buiten te spelen. Alle 

buitenspeelplaatsen liggen net te ver weg om als kind naar toe te kunnen lopen. (bijv. 

Oosterpark). 

- Weinig tot geen overzicht welke dagbestedingsplekken er zijn voor mensen die op 

weg zijn naar (betaald) werk. Advies = Roads kan hier misschien bij helpen. Bezoek 

aan verschillende buurthuizen kan ook positieve uitkomsten opleveren. 

Samenwerking tussen (formele/informele) organisaties kan beter in de 

oosterparkstraat. 
→ Belangrijk om te weten wat er allemaal in de buurt is! 

➔ Vraag naar een Sociale kaart. 

Momenteel aanbod van sociale kaarten: 

- https://indischebuurtbalie.nl/ 

- https://oudoost.nl/ 

- https://www.leefstijlnetwerkamsterdamoost.nl/ 

- https://fitinoost.nl/ 

 

➔ Huidige aanbod sociale kaarten niet volledig. Op alle platformen staat een deel 

van het volledige aanbod. 

Actiepunt: Mogelijke in de volgende wijktafel bijeenkomst start maken van een 

nieuwe Sociale kaart. 

 

 

 

 

Maken van een Oosterparkbuurt app? 

https://indischebuurtbalie.nl/
https://oudoost.nl/
https://www.leefstijlnetwerkamsterdamoost.nl/
https://fitinoost.nl/


Kan helpen bij het zoeken naar antwoorden op kleine vragen.  

Hiervoor zijn Regels nodig  

Actiepunt: Gezamenlijk Regels opstellen voor de app groep. 

Actiepunt: App groep aanmaken. 

 

Vraag aan alle wijktafel deelnemers: 

Bij wie op de locatie kan een keer de wijktafel plaats vinden? 

We willen graag rouleren qua locaties, zodat iedereen de buurt en de aanwezige organisaties 

beter leert kennen. 

 

Handig om te weten: 

- 1e kerstdag kunnen buurtbewoners terecht voor een maaltijd in de Oosterparkkerk. 

Voor informatie of aanmelden kun je een mailtje sturen naar 

kerstdiner@oosterparkkerk.nl 

 

mailto:kerstdiner@oosterparkkerk.nl

