
Notulen Wijktafel Oosterparkbuurt       13-01-20 

Locatie: Oosterparkkerk, Oosterpark 5 

Organisaties aanwezig: HVO-Querido, Leger des heils, Dynamo, Oosterparkkerk, Vereniging 

ouderen advies raad Oost (OAR Oost), OBA Linnaeus en .. 

Terugblik vorige vergadering 

De maaltijd op 1e kerstdag in Oosterparkkerk was een groot succes, met een opkomst van 

ongeveer 50 personen. Hoogstwaarschijnlijk zal de Oosterparkkerk dit jaar weer een maaltijd 

op 1e kerstdag organiseren. 

Sociale kaart Oosterparkbuurt en omgeving 

Hoe kunnen we dit het beste aanpakken en vorm geven?  

Post oost adviseurs weten veel over het aanbod in de buurt. 

Mogelijkheid zou kunnen zijn om af te spreken al onze activiteiten en informatie op 1 

platform te zetten.  

Zo heeft iedereen eigen verantwoording voor zijn/haar activiteiten, maar is er 1 platform 

actief.  

→ het idee is helaas niet optimaal, omdat iedere activiteit individueel ingevoerd moet 

worden. Veel organisaties hebben of krijgen hiervoor niet de tijd. Waardoor kans bestaat dat 

ook deze manier snel niet meer actueel zal zijn.  

Ander idee: Een mailgroep? 

Mail groep Oosterparkbuurt 

Een sociale kaart maken en actueel houden kost veel tijd en deze tijd is er niet altijd.  

Andere oplossing is mogelijk een mailgroep.  

In de mailgroep is iedere organisatie zelf verantwoordelijk voor het sturen van informatie 

over de aanwezige activiteiten.  

Regels voor de mailgroep: 

• In de mailgroep wordt er informatie gedeeld over structurele activiteiten en/of 

diensten die worden aangeboden. 

• Probeer per organisatie/locatie één algemene mail per maand te sturen, met hierin 

alle informatie voor de komende maand. (zodat de mailgroep niet dagelijks 

overstroomd met mailtjes). 

• In de mailgroep is het belangrijk dat we niet algemeen op de mails gaan reageren, 

maar juist individueel contact op nemen als je meer over een activiteit of dienst wilt 

weten. 

→De mailgroep wordt aangemaakt door Joke Soolsma van Dynamo 

WhatsApp groep Oosterparkbuurt 



De behoefte voor een appgroep werd in de vorige wijktafel duidelijk. 

Opgestelde regels voor de app groep: 

• De app groep is er om bijzondere incidentele informatie te delen, zoals eenmalige 

een buurtbijeenkomst.  

• In de app groep kunnen er concrete vragen gesteld worden aan elkaar. 

• Belangrijk is dat niet iedereen op de berichten gaat reageren ( met bijv. : ‘Ik weet het 

niet’, duimpjes en ‘leuk!’). Reageer alleen als je nuttige informatie of een concrete 

vraag hebt over iets. 

• Wil je meer informatie van iemand uit de app groep, bel of app hem/haar apart van 

de groep! Op deze manier zorgen we ervoor dat de appgroep niet overstroomt met 

berichtjes en het dus functioneel blijft. 

Naam voor de appgroep is : Wijktafel Oosterparkbuurt. 

→ De app groep wordt aangemaakt door Marinus van de Oosterparkkerk. 

Wil je ook toegevoegd worden aan de Whatapp groep en/of de mailgroep van de 

wijktafel? Laat dit gerust weten!  

Waar willen we in de volgende wijktafels aandacht aan besteden? 

• Huiselijk geweld bij ouderen en hoe ga je hier mee om? 

• Veiligheid op straat en criminaliteit in de buurt. Mogelijk de buurtagenten uitnodigen 

voor informatie tijdens een wijktafel.  

➔ Verlichting in de straten draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Komt vaak voor 

dat verlichting het niet goed. Je kunt dit zelf melden via een app: ‘Makkelijk 

melden’. 

• Informatie over horders. 

• Wordt als prettig ervaren om elkaar eens in de zoveel tijd te zien en te spreken om zo 

samenwerkingsverbanden bij te houden. 

Wie denkt mee met het Kernteam? 

Voor nu zal Wilma van Dynamo tijdelijk aansluiten bij het kernteam om de taken te kunnen 

verlichten.  

Later zullen misschien Inge Hulst van de OBA en Ina van HVO-Querido aansluiten bij het 

team. Momenteel hebben zij het te druk met eigen werkzaamheden binnen hun organisatie. 

Mogelijke volgende locaties? 

De volgende data voor de wijktafel Oosterparkbuurt is als volgt: 

24 februari, 6 april,  18 mei en 29 juni. 

Mogelijke volgende locaties: 

• Kastanjehof → Anick Russchenberg van Cordaan. 

• OBA Linneus → Inge Hulst 

• Leger des Heils? 

• Oase? 



• Badhuistheater? 

• Dienstencentrum? 

 

Handig om te weten! 

• OBA Linneus 

→ Gestart met het project ‘Ouderen in de wijk’. 

Vanuit dit project worden er iedere donderdag middag activiteiten voor (kwetsbare) 

ouderen georganiseerd tussen 14:00 en 16:00 uur. Per maand wordt er een 

maandprogramma gemaakt. (Zal rond gestuurd worden in de mailgroep). 

 

• Buurtcentrum Dynamo 

→ Zijn 3 computers aanwezig in de buurtkamer, waar iedereen uit de buurt gebruik 

van kan maken. (Behalve op maandag middag, dan maakt het buurtpunt gebruik van 

deze ruimte). 

→ Daarnaast wordt de cursus Valpreventie “In balans” georganiseerd in het 

buurtcentrum van 13 jan tot 6 april. Kom gerust langs iedere maandag en/of 

donderdag van 10 tot 11 uur.  Of meld je aan bij: Fysiotherapeuten@gmail.com of 

020- 46 20 340 / 06- 22 47 34 17. 

Kosten zijn 45 euro en zijn mogelijk te declareren bij de zorgverzekeraar. Of 

deelname is gratis met een stadspas met groene stip. 

 

• Oosterparkkerk 

→ Plan is om na de woensdag ochtend viering een spreek uur te zullen gaan houden. 

Waarin mensen binnen kunnen lopen en alles kunnen vragen over zowel geloof als 

zorg en ondersteuning. 

 

• Komst wijkteams 

1 punt in de buurt waar je naar binnen kunt lopen en gelijk op de juiste plek bent 

voor zorg en/of hulpverlening. Dat is de bedoeling van de nieuwe wijkteams. De 

teams zijn onderverdeeld in volwassenen en kinderen. 

 

Ben jij hiervan al op de hoogte? 

En weet jij al wat dit voor jou en je organisatie zal gaan betekenen?  

Belangrijk om eens bij stil te staan. 

mailto:Fysiotherapeuten@gmail.com

