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Handig om te weten over zorg, ondersteuning en wonen 
 

Zorg en ondersteuning 
 De huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH)  kent meestal de weg 

naar allerlei vormen van zorg en ondersteuning, zoals thuiszorg, wijkverpleging of 
tijdelijke opname. Het is handig als je huisarts weet wie je bent. En om van je huisarts 
te weten of die op de hoogte is van deze vormen van zorg en ondersteuning. 

 

 Voor al je vragen over zorg en/of ondersteuning en wonen in de Rivierenbuurt kan je 
ook terecht bij:  

  
Het Buurtteam Rivierenbuurt 
Lekstraat 13A , 1079 EK  
020 2359 120 maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur  
rivierenbuurt@buurtteamamsterdamzuid.nl  
 
Zie voor meer informatie:  
https://www.buurtteamamsterdam.nl/vind-je-buurtteam/rivierenbuurt/ 
 

Wonen 
 Allerlei vragen over wonen kun je ook altijd terecht bij het Buurtteam en ook bij 

!WOON (het wijksteunpunt wonen). Of het nu gaat om vragen t.a.v. je huurwoning 
(huurverhoging, achterstallig onderhoud e.d.) of vragen over een Vereniging van 
Eigenaren, of vragen over energie besparen, het invullen van je profiel op 
Woningnet. Op de website is veel informatie te vinden: https://www.wooninfo.nl/   
020-5230160; zuid@wooninfo.nl 

 

Wat kan je aan de werkgroep Zorg & Wonen vragen? 
Vind je de weg met zorg/ondersteuningsvragen niet via de huisarts, het Buurtteam of met 
vragen rond wonen niet bij !WOON dan kan je ons mailen via 
info@stadsdorprivierenbuurt.nl   Vermeld: voor de werkgroep zorg & wonen.                          
Heb je geen internet dan kun je bellen naar de Stadsdorp-telefoon. Wij proberen dan mee te 
denken. 

 
Waar wil de werkgroep door Stadsdorpers over geïnformeerd worden?  
Wij zijn benieuwd naar ervaringen met het Buurtteam en/of !WOON. Ook goede ervaringen 
horen wij graag. 
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Wat doet de werkgroep ten aanzien van zorg en wonen?  
  

 Zorgen goed op de hoogte te zijn van zaken rond zorg en wonen.                           

Hoe? Door contact te onderhouden met partners in het Buurtteam, wijkzorgnetwerk, 

!WOON en met verantwoordelijken in het Stadsdeel en bij afdelingen van de 

gemeente. 

 Deelnemers van het Stadsdorp informeren via de Nieuwsbrief, de website 

www.stadsdorprivierenbuurt.nl en via bijeenkomsten. 

 Deelnemers met persoonlijke vragen rond zorg en wonen de weg helpen vinden als 

zij die weg zelf niet op een andere manier kunnen vinden. 

 Invloed uitoefenen door: 

 Deelname aan overleggen rond toegankelijkheid van de zorg. 

 Overleg met woon-zorginstellingen in de wijk over hun beleid, o.a. met D’Oude 

Raai (samen met Stadsdorp De Pijp) en over de nieuw te bouwen locatie 

Zuidoever in de Kop Zuidas (samen met Stadsdorp Zuid en De Pijp). 

 Pleiten voor levensloopbestendige woningen en toegang tot de toekomstige 

woningen in de Kop Zuidas samen met Stadsdorp De Pijp en Zuid. 

 Deelname aan de Kenniskring Zorg & Wonen van de Amsterdamse Stadsdorpen. 

Sinds midden 2014 is ons Stadsdorp actief betrokken bij deze Kenniskring. Binnen 

de samenwerking wordt kennis verzameld en gewerkt aan  beleidsbeïnvloeding 

rond langer zelfstandig thuis. Ook is er informatievoorziening aan Stadsdorpen. 

 

De werkgroep Zorg & Wonen 
Coördinatie Marjan Stomph en Maaike Rol. 

http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/

