Buurtpanel Zuid en Aetsveld
Verslag werkgroep Ouderen op 8 juli 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Marianne Verstijnen, Versa (voorzitter)
- Pauline Knaven
- Gerda Dalmulder
- Gerard Herderschee
- Cor Draijer
- Angela van Dril
Afwezig:
- Rita Timmerl

agendapunten:
1. verslag vorige vergadering
2. Cor Draaijer zou graag duidelijk willen hebben wat de gemeente van het buurtpanel zou
willen.
3. Gerda Dalmulder wil weten of er budget is.
4. Gerard Herderschee wil weten wat zijn positie is in de groep (hij woont/werkt niet in de
wijk).
5. Pauline Knaven wil programma in de krant doornemen, en kijken hoe we meer kunnen
doen voor eenzame mensen in de wijk.
6. flyers seniorenactiviteiten
1. n.a.v. verslag vorige vergadering
Marielle Foppen wil graag iets komen vertellen over het leefbaarheidsbudget van Ymere. Zij
was deze keer verhinderd maar komt na de zomer.
Seniorenactiviteiten: staan nu in de krant. Cor geeft aan dat de inloop in het Lichthuis goed
werkt omdat mensen elkaar meenemen naar de activiteit. Daardoor is de drempel een stuk
lager.
Gerda Dalmulder geeft aan dat allochtone mensen moeilijker benaderbaar zijn, met name
allochtone ouderen. Afgesproken wordt om Fahima Popal te benaderen en te vragen of zij
mensen in de wijk kent die graag af en toe een praatje willen maken of mee willen doen aan
een activiteit, maar die stap nog durven te zetten. Gerada Dalmulder gaat dit doen. Zij neemt
daarover contact op met Nel Mateman, zij was voorheen betrokken bij de Vrouwen van
Weesp.
Daarnaast wordt de vraag gesteld wat we zelf kunnen organiseren voor de ouderen in de
zomerperiode? Cor Draaijer geeft aan dat je op tijd moet beginnen als je iets wilt
organiseren, bijvoorbeeld in februari. Cor Draaijer stelt voor dat de ouderbonden iets kunnen
doen. Voorstel is een bijeenkomst in februari met alle organisaties om te inventariseren wat
er is, en wat er mist aan zomeractiviteiten. Angela van Dril geeft aan dat de gemeente in het
najaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligersorganisaties wil houden.

Vorige keer is afgesproken om aan ouderen zelf te vragen wat zij nodig hebben en willen.
Verschillende leden van de buurtpanels hebben dat gedaan. Hieruit blijkt dat ouderen wel
behoefte hebben aan meer sociale contacten in de wijk.
Er wordt geconcludeerd dat het buurtpanel niet zozeer zelf activiteiten moet organiseren,
maar moet aansluiten bij bestaande activiteiten. Om mensen ook echt deel te laten nemen
aan activiteiten moeten een aantal dingen gebeuren:
1. mensen leren kennen en vinden, we vragen dat aan de wijkverpleging en het sociaal
wijkteam of zij hier een rol in kunnen spelen
(Actie Angela van Dril, stuurt een berichtje naar huisartsen en wijkverpleging).
2. Mensen begeleiden naar een activiteit toe (helpen inschrijven, ophalen of brengen, keertje
meegaan). Hierin kunnen de leden van het buurtpanel of andere buurtbewoners een rol
spelen. Pauline Knaven wil hier voorlopig het meldpunt voor zijn. Haar vaste en mobiele
nummer mogen worden genoemd. Als het erg druk wordt, kijken we of dit anders aangepakt
moet worden.
3. Organiseren van activiteiten. Dit is iets voor de organisaties zelf. De gemeente kan een rol
spelen door de partijen een keer bij elkaar te halen en dit te bespreken.
Verzoek Marianne Verstijnen: er is een verzoek van huurderscommissie Ijmere. zij willen een
leuke middag organiseren van ouderen. het is vooral voor mensen met een laag inkomen.
zijn vragen om adressen van mensen die hiervoor in aanmerking komen. Het is lastig is om
te zeggen wie er onder deze categorie vallen. Marianne gaat meer informatie zoeken over
wat precies de bedoeling is.
2. rol van de gemeente
Angela van Dril licht toe dat de gemeente zaken kan organiseren, zoals het bij elkaar halen
van alle vrijwilligersorganisaties, plaatsen van berichten in het Weespernieuws etc.. De leden
van het buurtpanel hebben juist weer de individuele contacten in de wjike en kennen de
mensen, dat vult elkaar dus goed aan. Cor Draaijer geeft aan dat hij bijvoorbeeld langs kan
gaan bij de maaltijden die door de ouderenbonden worden georganiseerd om te vertellen dat
het buurtpanel hiermee bezig is.
Het idee wordt geopperd om een keer iets te organiseren voor alleen deze wijk. Er is een jeu
de boulesbaan, maar veel mensen gaan nu naar de jeu de boulesbaan op de
Amstellandlaan in Aetsveldt. Mogelijk kan er een keer een activiteit georganiseerd worden?
Marianne Vertstijnen stelt voor om dit een keer rond burendag (25/26 september). Het
buurtpanel vindt dit nog iets te vroeg.
Het buurtpanel geeft aan bankjes zijn erg belangrijk zijn in de wijk, ook om elkaar te
ontmoeten. (Buurtpanel buurtpanel Hogewey/Noord-West heeft een samenwerking opgezet
met het Casparuscollege om bankjes te schilderen).
Ook de bankjes bij de Vest worden genoemd. Dit wordt doorgegeven aan de werkgroep die
zich met openebare ruimte bezighoudt.
Cor Draaijer noemt dat ook de toegankelijkheid van voetpaden en wegen door mensen met
een rolstoel belangrijk is. Nu zitten er spleten in de grond waardoor je niet goed kunt rijden,
onder andere op de dam bij de Vest
3. budget.
Vraag Gerda Dalmulder: In Hogewey/Noord-west zijn nog activiteiten uit het wijkbudget. klopt
dat? (Antwoord: vorige jaar hadden zij nog een klein budget voor communicatie, in 2015
hebben zij geen budget meer).
Er was nog geld over van voorheen, is dat er dan ook voor de andere panels? (Antwoord:
nee, ook Hogewey heeft dit niet meer beschikbaar).

Voorheen werd door het wijkoverleg jaarlijks een etentje georganiseerd in Oversingel voor de
buurtbewoners. Hier kwamen ongeveer 50 mensen, de kosten waren ongeveer €1.000. Dit
werd in Oversingel gedaan. Zijn er nog mogelijkheden om zoiets te doen? Antwoord: er komt
wel een mogelijkheid om budget voor dit soort initiatieven aan te vragen, maar dat gaat wel
om kleinere bedragen.
4. Positie Gerard Hederschee
Gerard woont en werkt niet in de wijk, hij vraagt zich af wat hij kan betekenen. Hij is wel lid
van de werkgroep dementievriendelijke gemeente. Deze groep is bezig met het organiseren
van activiteiten voor ouderen met beginnende dementie. De volgende activiteiten staan al uit:
- Een lezing rond Wereldalzheimerdag door Hans van Dam op 24 september.
- In de bibliotheek komt een voorleesactiviteit voor mensen met beginnende dementie.
- Er komt een wandelgroep van Versa. (Tip van Cor Draaijer: vraag de historische kring om
een rondleiding te geven).
Omdat de twee werkgroepen hetzelfde nastreven (zorgen dat er activiteiten zijn voor
ouderen, en dat ouderen ook bereikt worden om deel te nemen), is het handig als Gerard
Herderschee contactpersoon is tussen deze twee groepen.
100 flyers op A-wat past. Groen of Blauw. Rustige kleuren.
5 en 6: seniorenprogramma in de krant en flyers
Het programma komt de komende weken in de krant. Flyers worden door de gemeente
gedrukt en verspreid door Pauline Knaven en Marianne Verstijnen (is inmiddels gebeurd).
Er is op dit moment niemand vertegenwoordigd uit Aetsveld. De groep denkt na of zij iemand
uit Aetsveld weten die kan aansluiten.

