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 Naar aanleiding van een eerdere vraag: waar kan een Pijpbewoner informatie vinden 
over de hulp of dienst die hij zoekt, meldt Titia van Grol van het Rode Kruis, dat zij 
beschikken over een sociale kaart van De Pijp. Zij stuurt ons die toe zodra ze de 
mailadressen van de denktank heeft. 

 Sociale cohesie is een begrip dat veel oproept, men wil daar graag iets mee doen. 
Joke Fictorie, beleidsadviseur bij de gemeente voor Oud-Zuid (?) geeft aan dat een 
collega van haar een pilot wil uitzetten voor een ‘streetcommunity’. Pauline heeft al 
een eerste mailcontact met Richard Schimmelpenninck.  

 Titia werkt met extreem eenzamen, ook zij ziet een probleem bij het aanbod bij de 
vraag brengen: deze mensen komen niet of nauwelijks buiten en zijn ook niet altijd 
makkelijk in de omgang. Voor vrijwilligers is dit niet altijd bevredigend.  

 Marjolijn Onvlee doet hier de suggestie om via Buurtzorg, waar zij werkzaam is, een 
mogelijkheid te hebben om achter de voordeur te komen. 

 In sommige wijken/straten is het sociale verkeer al behoorlijk op orde, Sjoukje Douma 
vertelt bijvoorbeeld over het hondje van haar buurvrouw, waar ze geregeld voor 
zorgt. Op wie en wat richten we ons op als we het over een kring of community 
hebben? 

 De vraag rijst of het Stadsdorpconcept ook zou kunnen werken voor een straat of deel 
van een wijk waar de bevolking gemêleerd is. Het gaat dan om:  

 loslaten van het 50+-idee,  
 wel of geen lid moeten zijn 
 een nieuwe ‘omgeving’ creëren 
 weten dat er mensen in de buurt zijn op wie je een beroep kunt doen 
 een vertrouwd gezicht  per straatdorp, een aanspreekmens 

 Welke netwerken zijn er tegenwoordig? Maken mensen daar deel vanuit en worden 
ze daar door opgevangen? Vroeger was er een zekere sociale druk om elkaar te 
helpen. 

 Bas Dobber, die zich met een scootmobiel over straat beweegt, pleit voor een 
regelmatige Buurtschouw, ook als onderdeel van een community. 

 Een Huiskamer van de Buurt in elke straat zou geweldig zijn. Daar zou ook het idee 
van Multiloog, ingebracht door Nona, die daar ervaring mee heeft, kunnen draaien. 
Of er zou bv elke woensdagavond een thema-avond (eten, spelletjes doen, lees club, 
voor ieder wat wils) kunnen zijn. Het zou ook kunnen functioneren als centraal 
informatiepunt. 

 Besloten wordt om met een kleine groep een volgende brainstormsessie af te 
spreken. Dat wordt: 14 oktober, 20:00 uur in Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 
133. 

 


