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Themabijeenkomst over WONEN 30 mei
Zaterdag 30 mei is de themabijeenkomst Wonen van 13.00 – 16.00 uur
in Torendael, Veluwelaan 21. Ontvangst 13.00 uur, start van het programma
13.15 uur.
De voorbereidingsgroep heeft een mooi programma opgesteld. Door de nieuwe
Huisvestingswet en de scheiding van Wonen en Zorg is het onderwerp zeer actueel. De
veranderingen raken de situatie van veel mensen.
Tijdens de middag is alle ruimte om met elkaar en met deskundigen in gesprek te gaan
over vraagstukken rond wonen.
We hebben twee extern deskundigen uitgenodigd die hun kennis met ons komen
delen:


Mischa Meerburg, participatiemedewerker WijkSteunpunt Wonen Zuid;



Frederike Kuipers, architect en adviseur Stichting EigenWijsmetLeegstand.

De centrale vraagstelling voor de middag is:

‘Hoe wil je over 5 à 10 jaar wonen (als je mobiliteit wellicht minder wordt), en wat is er
nodig / moet je doen om dat te realiseren?’
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We werken in drie groepen:


Een groep bespreekt:
Wat zijn de mogelijkheden als je wilt blijven wonen in je huidige (boven)woning?
Wat heb je nodig, hoe realiseer je dat?



Een groep bespreekt:
Wat zijn de mogelijkheden als je zou willen verhuizen naar een benedenwoning in
de Rivierenbuurt?
Wat zijn de regels, hoe pak je verhuizen aan?



Een groep bespreekt:
Wat zijn de mogelijkheden voor een keuze voor nieuwe gemeenschappelijke
woonvormen?
Wat is er, wat kan er, hoe realiseer je dat?

Het programma voor de middag ziet er als volgt uit:

Gezamenlijk:


Welkom en introductie van het thema wonen en de actualiteit van het onderwerp



Introductie van de extern deskundigen Mischa Meerburg en Frederike Kuipers

In groepjes:


Gesprekken in drie groepjes, begeleid door deskundigen

Pauze
Gezamenlijk:


Samenvatting en toelichting van de vragen en aandachtspunten uit de groepjes



Reactie van de deskundigen hierop

Afsluiting middag
We hopen op veel animo voor de bijeenkomst.

De participatiemaatschappij 2.0
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Maandelijkse inloop
De inloop van mei was weer een geanimeerd samenzijn. Ondanks het mooie weer
waren er rond de 25 mensen die gespreksstof genoeg hadden.
Voor wie het nog niet weet: de inloop gaat ook in de zomermaanden juni, juli en
augustus door.
Vast om te onthouden: de volgende inloop is op zaterdag 6 juni, ook weer van 16.0018.00 uur in de Geulstraat 9.

Nieuws kerngroep en klankbordgroep
Groei
Sinds begin mei staat de teller van het aantal Stadsdorpers op 155.
In de wijkgids van 2015 staat Stadsdorp Rivierenbuurt opgenomen.
Vragenlijst mei 2015
Deze maand ontvangt u naast de nieuwsbrief een vragenlijst met het verzoek die in te
vullen en aan ons terug te sturen of op de bijeenkomst van 30 mei in te leveren.
Wij zouden graag alle vragenlijsten terug krijgen, omdat wij benieuwd zijn naar wensen
en ideeën van zoveel mogelijk Stadsdorpers. Alleen met elkaar kunnen wij vorm geven
aan ons Stadsdorp.
Werkgroepen
Er zijn, naast de bestaande werkgroepen, nieuwe werkgroepen gevormd.
In deze nieuwsbrief stellen we de Website werkgroep voor.
De Website werkgroep bestaat uit leden van de kerngroep en de klankbordgroep.
Zij hebben hard gewerkt aan een plan hoe de website verder te ontwikkelen en waar
nodig te verbeteren. De knop ‘Bruggetjes’ werkt niet optimaal, dat zal gaan
veranderen.
De verwachting is dat tegen de herfst alle veranderingen op de site zijn doorgevoerd.
Tot die tijd kunnen vraag en aanbod, ‘Bruggetjes’, nog gemeld worden tijdens de
inloopmiddag, themabijeenkomst of via info@stadsdorprivierenbuurt.nl
Bijdrage 2015
Van de 155 Stadsdorpers hebben er nu 45 een bijdrage overgemaakt voor 2015.
Dat is bijna een derde van de ingeschreven Stadsdorpers. De bijdrage is om onkosten
te dekken voor zaalhuur, website-onderhoud en -ontwikkeling, drukkosten,
printkosten e.d. Als iedere Stadsdorper een bedrag van €10,- voor 2015 overmaakt
dan kunnen wij deze zaken goed bekostigen.
De bijdrage is vrijwillig.
Omdat wij geen vereniging zijn, is er geen rekening bij een bank te openen.
Twee leden van de kerngroep hebben daarom een en/of rekening geopend.
De bijdrage kan op het volgende rekeningnummer worden gestort:
NL57 ASNB 0708 8895 22 t.n.v. J.A.M. van Sijl en/of M.Stomph.
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Zorg
Een verzoek:
De kenniskring Zorg van de Amsterdamse Staddorpen verzamelt verhalen van mensen
die te maken krijgen met veranderingen in de zorg. Dit wordt gedaan om de stem van
de zorgontvanger vanuit de Stadsdorpen te laten doorklinken bij de gemeente.
De groep Zorg van Stadsdorp Rivierenbuurt verzamelt de verhalen uit ons Stadsdorp.
Als u verhalen over zorg in de Rivierenbuurt met ons wilt delen kan dat via
info@stadsdorprivierenbuurt.nl Zet boven de e-mail: “Post voor de zorggroep”.
Af en toe bereiken ons al vragen en verhalen (positief en negatief) over het verloop van
veranderingen in de zorg. Wij adviseren iedereen rond persoonlijke zorgvragen te
bellen of mailen naar het Loket Zorg en Samenleven: tel. 020 252 4255 (maandag t/m
vrijdag van 09.00 - 17.00 uur), e-mailadres:
loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl

Divers nieuws

Openlucht paasbrunch bij knapperend haardvuur
“Wij willen jullie het best bewaarde geheim van Amsterdam verklappen”. Zo opende de
uitnodiging voor een paasbrunch bij De Boshalte. Deze uitspanning (met fietsenverhuur) aan het begin van het Amsterdamse Bos wordt uitgebaat door de
schoondochter en zoon van Anneke Schmidt. Toen Ida Kleiterp aan Anneke had verteld
dat ze zo hield van die plek, bedacht het tweetal al gauw een plan: we gaan er een
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paasbrunch voor het Stadsdorp organiseren. Na overleg over tijdstip, kosten en
dergelijke, kon de uitnodiging de deur uit.
En zo trotseerden op tweede paasdag 14 personen de kou en schoven aan aan de
gedekte tafels op het terras. Met de warmte van twee houtkachels, de jassen aan en
een deken om de knieën geslagen, was het voor de groep – een mix van stadsdorpers
en hun introducees – best te doen. Zeker na de hartelijke ontvangst van de gastvrouw
en gastheer.
Na de koffie werden we eerst aan het werk gezet: hup, chocolade-eieren zoeken!
Sommigen waren hierin duidelijk behendiger dan anderen. En ach, wie kon daar niet
om lachen? Terug aan tafel werd in grote kommen een heerlijke pompoensoep
opgediend, eigenhandig gemaakt door de gastvrouw. Daarna konden we ons tegoed
doen aan paasstol, croissants, eieren, Turks brood met kaas en vers geperste
sinaasappelsap. Dat smullen en met elkaar kletsen uitstekend samen gaan, bleek ook
weer tijdens deze paasbrunch. Een geslaagd initiatief van Anneke en Ida!

Bereikbaarheid Stadsdorp
Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is informatie over het Stadsdorp te
vinden. Heb je een nieuwtje of iets waar je anderen attent op wilt maken? Geef het door
via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij voor “Het prikbord” (een van de
“kopjes” boven aan de website).
Heb je een vraag aan anderen om hulp of wil je iets aanbieden meld het voor de
Bruggetjes via info@stadsdorprivierenbuurt.nl
Heb je geen computer en wil je wel meer weten over activiteiten of iets melden?
Bel dan Marian Klauwers en spreek een bericht in op nummer 6426954.
Aan- /afmelden als belangstellende, vragen over ons Stadsdorp, kun je doorgeven via:
info@stadsdorprivierenbuurt.nl

Tot slot
Tot ziens op de Themabijeenkomst over Wonen 30 mei.

Kerngroep: Marjan Stomph, Willem Deken, Hanneke van Sijl, Carolien van den Handel
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