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Een mooie tweede bijeenkomst aan het begin van de herfst. 

 

Na de zonovergoten eerste bijeenkomst van Stadsdorp Rivierenbuurt in april, is er een 

tweede bijeenkomst op een regenachtige zaterdag 14 september 2013 geweest. 

Ondanks de regen gonsde het van de energie en het enthousiasme. 

Deze keer was het een bijeenkomst met 30 belangstellenden. Net als de vorige keer 

heeft een aantal andere belangstellenden laten weten nog steeds interesse te hebben 

in het initiatief, maar helaas verhinderd te zijn. 

 

Noteer vast: 12 oktober 2013 van 1 - 4 uur een vervolgbijeenkomst in het Huis van 

de Wijk Rivierenbuurt  Rijnstraat  115.  

Na 5 oktober wordt meer bekend gemaakt. 

 

Wat hebben wij gedaan? 

 

Vooraf heeft elke belangstellende Rivierenbuurtgenoot een uitnodiging met een 

enquête opgestuurd gekregen.  

Aan de hand daarvan is een uitwisseling van ideeën georganiseerd. Een uitwisseling om 

inzicht te krijgen in wat we, als buurtgenoten, van een stadsdorp willen en hoe een en 

ander vorm kan krijgen.  

Uitgaande van het idee dat ieder wel iets te bieden heeft is er gesproken over wat 

buurtgenoten elkaar te bieden hebben en wat ze nodig vinden.  

 

Aan met bootjes versierde tafels, genoemd naar de grote rivieren in ons stadsdeel, 

werd geanimeerd gesproken over verschillende onderwerpen. 

 

 

          
 
 

De uitkomst van de uitwisseling. 

 

Het  belangrijkste wat uit alle gesprekken naar voren gekomen is: 
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is dat er veel enthousiasme voor het idee van een Stadsdorp en dat er zeker verder 

doorgegaan moet worden met de ontwikkeling. Zoals iemand zei: Het idee sluit aan op 

een behoefte van mensen. 

 

 

 

 

Thema’s die naar voren kwamen bij de diverse onderwerpen. 

 

  
 

Hoofddoel voor veel mensen blijkt: meer mensen leren kennen in de buurt om je meer 

buurtgenoot te voelen en om dan samen iets te ondernemen 

Velen willen wel iets doen voor anderen en ook samen iets doen (in of buiten de 

buurt). 

Een wens die is uitgesproken:  organiseer een maandelijkse mogelijkheid voor een 

ontmoeting om iets te drinken en elkaar te spreken en zo contacten te krijgen. 

 

Een andere wens is een communicatiemiddel, zoals een website, of lijsten met vraag 

en aanbod en gegevens van mensen (eventueel met foto), zodat je mensen makkelijk 

kan vinden en weet wie zij zijn. 

 

Tip die is gegeven: onderzoek het idee van binnenbuurten (20 belangstellenden van 

een stadsdorp  die in elkaars buurt wonen die elkaar beter leren kennen). 

 

 
 
Een keur aan ideeën van wat mensen samen willen en  kunnen doen, er blijkt veel 

creativiteit te zijn als het gaat om ideeën.  

Wat voorbeelden: van samen eten en gedichten voordragen, een thuisbioscoop 

organiseren, samen ergens gaan eten, naar een concert, debatclub gaan, tot een 

loodgieter ontvangen voor iemand die werkt, helpen bij dierenarts bezoek, 

architectuurwandelingen door de buurt, wandelingen met een buurtbewoner die al 

lang in de wijk woont, lezingen over van alles en nog wat organiseren enzovoort, 

enzovoort. 
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Weinig mensen willen vooruit kijken als zij ouder zijn en minder kunnen. 

Wat mensen nu heel graag willen is betrouwbare informatie over klussers, en 

klusbedrijven, zoals Stadsdorp Zuid dat heeft voor leden. 

 

 

 

 
 
Er is behoefte aan praktische en concrete informatie: via een centraal punt, over zorg 

en hulp, bv. thuiszorg, hoe dat te regelen, huisarts, wijkverpleegkundige, buurtzorg die 

zelf bekend is met de wijk, dit op basis van elkanders ervaringen. 

 

Hulp bij artsenbezoek. 

 

Bij dit onderwerp zijn veel dilemma’s genoemd die er zijn rond zorg (zoals 

bureaucratie, opgeknipte zorg, armoedeproblematiek).  

 

En de vraag is genoemd: waar is de grens tussen professional en vrijwilliger? 

 

Gouden tip van iemand met veel levenservaring: 

Leer vragen! 

 

Wensen/discussiepunten/vragen/adviezen: 

 

 

Sluit geen leeftijdsgroepen uit! 

 

Er is al heel veel in het Stadsdeel bekend (Huis van de Wijk, Dynamo, Lutherse 

Diaconie, FysioPlus in het Mirandabad, huisartsen). Zorg dat je niets dubbel gaat doen. 

 

Gaan wij werken met een lidmaatschap? En ga je dan geld vragen? Gaan mensen dan 

niet achterover leunen, terwijl je iedereen toch actief wilt hebben. Als je geld vraagt, 

dan niet meer dan €5 tot €10. 

Gaan wij een organisatievorm kiezen? Zo ja, welke dan? Het advies van StadsdorpZuid 

is een coöperatie.    

 

Gaan we subsidie aanvragen, bijvoorbeeld voor een website? Denk goed na over de 

gevolgen daarvan. 

 

 

Tot slot: 

Er is duidelijk uitgesproken dat mensen vinden dat de zelfredzaamheid van ons als 

burger niet moet worden onderschat. Dat klopt; vanuit die kracht zijn wij ook dit 

initiatief begonnen. 

Er kan veel door ons samen worden geregeld en natuurlijk ook door ons als individu, 

en soms heb je elkaar nodig. Daar kan een Stadsdorp handig voor zijn. 

 

Van veel kanten hebben wij gehoord dat aanwezigen van 14 september het een leuke 

manier van uitwisselen vonden en dat zij hopen dat wij als initiatiefgroep doorgaan.  

Wij beloofden binnen afzienbare tijd (een maand, zes weken) een volgende 

bijeenkomst te organiseren. (zaterdag 12 oktober: zie bijgaande brief). 
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Ondertussen zijn leden van onze groep al met andere Stadsdorpen bezig met vragen 

als publiciteit, websites, subsidie aanvragen, organisatievormen. Dus gelukkig hoeven 

wij niet allemaal zelf het wiel weer uit te vinden. Wie wil ons verder helpen met dit 

initiatief? 

 

 

Namens de initiatiefgroep bestaande uit: 

Ida Kleiterp, Marian Klauwers, Leontine Lucas, Margôt Ottens, Hanneke van Sijl, 

Marjan Stomph en Willem Deken                                                     

 

oktober 2013 

 

 

 

Aan-/afmelden als belangstellende kan naar e-mail: stadsdorprivierenbuurt@gmail.com  

Of bel Marjan Klauwers, telefoon 6426954. 
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