Voorstellen uit de buurten
Tijdens de G250Werkt! Van oktober 2018 zijn per buurt een aantal ideeën naar voren gebracht die
de mensen in de buurten dichterbij elkaar kunnen brengen. Die vind je hieronder. Op de G250 van
8 april 2019 gaan we deze ideeën uitwerken. Uiteraard kun je je laten inspireren door ideeën uit
andere buurten.
Let op: door de herinrich*ng van de openbare ruimte in de Frans Halsbuurt ontmoeten de mensen
in die buurt elkaar al heel veel. Er is op 8 april daarom niet voorzien in een aparte tafel voor die
buurt.

Gerard Dou en Sarpha*park buurten (Oude Pijp Midden)
•

•
•
•
•

Nodig nieuwe bewoners uit en informeer ze ‘over zeden en gebruiken der inboorlingen’,
over de gehorigheid van woningen, over het aanbod van huisvuil etc. Dit kan bijv. eens in
het half jaar via een buurtcoach of straatcoördinator. Maak bijv. een ‘Welkom in de Pijp’
doos.
Buur:eest, ‘Ken je burendag’
Betrek expats
Buurtapp
Straatcoaches als subgroep van De Schone Pijp

Hemony- en Willibrordusbuurten (Oost Pijp)
•
•
•
•

Samen eten bevordert verbinding en betrokkenheid
Vuil Verbindt!
Pro-ac*ef/preven*ef buurtwerk
Organiseer overleg tussen bewoner/ondernemers/instan*es op buurtniveau

Diamant en Tellegenbuurt (Zuid Pijp)
•
•

Organiseer *jdige signalering voor als het mis gaat mensen die die vanuit de GGZ geplaatst
zijn in woningen in de buurt.
Organiseer een buddy-systeem daarvoor

Werkt armoedebestrijding wel goed in deze digitale wereld? Niet iedereen beschikt over een
computer, of kan er goed mee overweg. Ook analfabe*sme kan een te hoge drempel zijn. Uit
schaamte trekken mensen zich terug en hebben geen contact met de omgeving en buren.
Voorstellen:
• Alfabe*seringscursussen (evt. toeleiding, vrijwilligerwerk conversa*e)
• Computercursus voor beginners (zie ook Cybersoek in Huis van de Wijk)
Hoe kunnen contacten tussen bewoners verbeterd worden.
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Voorstellen:
• Buur:eest/BBQ rond het thema afval
• Burendag, met brieEes en mondeling uitnodigen
• WelkomstpakkeFen nieuwe bewoners
• Vorm ﬁets- of wandelgroepen. Combineer dit met bezoek aan plukplekken en zorgboerderij
(voor groente) in de buurt: Voedselbanken in de “natuur”.
• Maak het werk van de voedselbank en kledinginzameling achter Oranjekerk bekender in de
buurt.

Van der Helstplein-, Lizzy Ansingh- en Cornelis Troostpleinbuurten (Nieuwe Pijp
West)
Pienemanstraat:
OpzeFen buurtcommissie Pienemanstraat voor meer betrokkenheid nieuwe bewoners en tegen
burenoverlast
Rustenburgerstraat:
Ga met de buurt in overleg om de omgeving van het Afrikahuis op te pimpen. Maak het vooral
schoner.
Betrek wijkagenten bij bewonersavonden
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