Notulen 2 juni 2021

Notulen
Bijeenkomst wijkplatform
Datum:02 juni 2021

Tijd: 20.00

Locatie: Zoom

Aanwezig: Zie Presentielijst
Voorzitter: M.R.J.Naethuys
Notulist: M.P.A.Kemper
Datum volgende
vergadering: 07 juli 20.00u
Agenda
1.Opening: Welkom:
Ludy van Dijk (wijkverpleegkundigen)
Martijn van Dalen (VVD Raadslid)
Bernard Vos: Pauluskerk Vrijwilligers geïnteresseerd in verpleegkundige in de wijk.
Susanne Wiss (wijkadviseur Noordoost)
Mededelingen:
1. Wijk adviseurs van andere platforms zijn uitgenodigd om mee te doen/ leren/ ideeën
opdoen over wijkplatforms
2. Christian heeft toen de goedkeuring van het platform over indeling werkgroepen. Hij
zal hetzelfde proces volgen: - hij gaat met iedereen overleggen: waar liggen er wensen plus hij neemt alle nieuwe binnengekomen personen via de enquête gelijk hierin me. eind overzicht wordt aan het Wijkplatform voorgelegd
3. Enquête is gelanceerd --> graag zo veel mogelijk verspreiden Zie punt verder 4.
Flyer rondbrengen --> wie wil per buurt helpen doorgeven aan Pia/ Nico ; Victor gaat
actielijst vergadering bijhouden .
2.Notulen vorige vergadering: Geen opmerkingen
3.Ingekomen stukken: Verpleegkundigen in de wijk; Flyer Voordorp; Visie en Missie
vragen.
4. De wijk brede Enquête: De enquête is klaar!!
* Bespreken hoe gaan we het bekend maken bij de burgers?
* Hoe te distribueren? Distributiekanalen
* Flyers rondbrengen per buurt: Wie gaan helpen?
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* Welke kunnen direct bij wijkwijzer terecht?
Welke bij het buurtcomité?
Welke bij het wijkplatform?
5. Verpleging in de wijk (Ludy van Dijk/ Lily Rijpkema en Bernard Vos
geïnteresseerd)
6. Discussie over onze Visie en Missie: Uitleg op welke wijze verder.
5. Wat er verder ter tafel komt
6.Rondvraag
7.Sluiting
8.Actielijst

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle gasten welkom in de vergadering.

2 Notulen vergadering 7-5-2021 op de website met de video-opname
Agendapunt

Wie

Geen
bijzonderheden

Opmerking
Geen

3 Ingekomen stukken Aan /Opmerkingen
Onderwerp

Auteur/inbrenger

Eventuele actie

Geen

4. De wijk brede Enquête
4.1

De enquête is klaar en staat online. Het is een hele klus geweest (onder andere door de
|DB leden, die veel gecorrigeerd hebben)
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Er moet een distributie plan gemaakt worden. Afgesproken is dat er eerst een Pilot gaat
plaatsvinden in Voordorp en De Veemarkt wijken: Verspreiding Flyer. Dit weekend
wordt er geflyerd. (Wordt door jeugd gedaan a 5,-- per uur met maximum)
Na 2 weken volgt er een evaluatie: te lang; moeilijk in te vullen etc. Particulier en
zakelijk: twee trajecten dus veel tijd. Daarna wordt er gekeken of er iets veranderd moet
worden. Goed: dan in alle wijken verspreiden
4.2 Alle flyers worden lokaal gemaakt en afgestemd op iedere wijk. O.O krijgt ook
aandacht in de flyer. Wie biedt zich aan om de flyer te verfraaien? Wieke biedt zich aan
om te helpen. Victor wijst op de QR-code (heel handig!!)
Hij gaat in de Wijkwijzer en facebook tuindorp Oost van T’oost.
De enquête is te vinden onder de volgende link en/of op Wijkplatform Noord Oost
/enquête
https://interviewing-l1.nfieldmr.com/Interview/571bab03-39ca-4202-8555216125a8bd2f/0BpkcIRyQO5jyfZobt7w/43efd4b8-0991-444f-91c6-840f1601436d

5. Verpleging in de wijk
5.1 Ludy van Dijk legt uit: Zij is werkzaam bij Buurtzorg. Ze hebben het plan opgevat om te
evalueren en te inventariseren wat er gedaan kan worden op het gebied van preventie
om een beter leefklimaat te ontwikkelen voor de bewoners; Welke aandachtpunten er
zijn. Het doel is om te voorkomen dat mensen in de zorg komen. Het project staat nog in
de kinderschoenen en ze zijn contacten aan het maken en te oriënteren. Ze richten zich
nu op de binnenstad (project wordt nieuw leven in geblazen in samenwerking met
“Cuba”: Primaire Healthcare preventie). Ze zoeken aansluiting bij ons om knelpunten te
inventariseren en een eerste kennismaking te doen om later te verdiepen.
5.2 Reilif wil graag gesprek om samenwerking met “Dock” aan te gaan. Universitair
centrum gaat onderzoek doen naar Buurtzorgketens en Wijkverzorgteams.
Bernard is geïnteresseerd en bied aan dat de Pauluskerk (Tuindorp) wil helpen. Zij hebben
de ambitie om maatschappelijk relevantie zaken te faciliteren en te ondersteunen. Later
bijvoorbeeld een spreekuur/koffiedrinken/infopunt op te zetten met vrijwilligers en
buurtzorg samen. Toine geeft aan dat de Pauluskerk in Tuindorp 60-80% bereik hebben,
hetgeen erg belangrijk is!! De geloofsgemeenschap is erg actief in Utrecht en heeft en
heel goed netwerk hetgeen wordt ingezet tegen bijvoorbeeld eenzaamheid.
Martijn (VVD Raadslid) geeft aan dat hij het aanspreekpunt is en wil helpen (zo is er de
buurtmobiel en Hercules heeft ook een eigen programma).
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Reilif geeft aan dat er mooie dingen zijn ontstaan in de “Coronatijd” en dat we dat
moeten proberen te behouden.
In de binnenstad zijn de “Expats” een probleem, hetgeen gedeeltelijk wordt ondervangen
door de “Brexit” groep van de Gemeente.
Momenteel zijn er welvaartsziektes aan de orde (“Joie de Vivre”). Hoe benaderen voor
advies? Men moet verder kijken dan het individu en dus de levensomgeving verbeteren
en stimuleren. Het platform gaat helpen bij het oriënteren, ideeën en kennismaking en
later kijken hoe de initiatieven kunnen versterkt worden. Christian gaat het doorzetten
naar de buurtcomités.

6: Visie en Missie: Hoe verder
6.1 Er zijn uit de discussiegroepen punten gekomen die bepalend zijn voor de Visie en
Missie. Om alles in de discussiegroepen uit te kristalliseren kost te veel tijd. Dat hebben we beperkt
(Ook door de enquête). Er komen ook nieuwe mensen uit de enquête. Om voortgang te houden
zijn er vragen opgesteld die eenieder kan beantwoorden en zijn visie er op geven.
Deze kunnen gezonden worden naar Pia (Info@lavenirdepia.nl)
Dan worden ze gebundeld en gepubliceerd op de website. Deze “bundels ”zullen we dan bespreken
in het Wijkplatform. We vermelden alleen de meningen en verder geen bijbehorende namen.

5: Wat er verder ter tafel komt
5.1

Martijn van Dijk geeft “update” over de Gaard. Hij zoekt een verkeersdeskundige die de
situatie kan beoordelen. Inmiddels heeft een verkeersdeskundige van de provincie daar
zijn licht al over schijnen en het blijkt dat het omdraaien van de verkeersroute kosten
vriendelijk en heel haalbaar is en veel problemen zal doen oplossen voor de
omwonenden en de winkeliers. Daarna wordt er een raadsinformatiebijeenkomst
gepland en gekeken of er een politiek besluit kan worden genomen wat veel beter
aansluit bij de wensen van de omwonenden en de winkeliers, die allen last hebben van
deze situatie!! De Gemeente heeft de plannen indertijd goedgekeurd onder bepaalde
randvoorwaarden, waar men zich niet aan gehouden heeft. Daardoor is deze
onwenselijke situatie ontstaan en verdient correctie.
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6. rondvraag
-.1
-.2

-.3

-4.
-5.

-6.

Wout vindt het jammer dat Sebastiaan weg is gegaan op deze manier en dat er even bij
stil moet worden gestaan. Christian gaat bloemen regelen.
Lily geeft aan dat de uitgestelde zorg de druk op de verpleegkundigen hoog opvoert. Wij
wensen haar en haar collega’s veel sterkte!!
Toine geeft aan dat er een evaluatie moet plaatsvinden over het contact tussen
bewoners en de ambtenaren (voorbeeld de Gaard). Wat is de rol van de bewoners in het
beslissingsproces en hoe wordt er teruggekoppeld.
De overlast in het Griftpark is weer helemaal terug. Susanne zal de resultaten van de
enquête naar Christian sturen.
Reilif wijst op de beweegvriendelijke wijk. Doel: de ouderen zelfredzaam maken en
cognitief uitdagen: bijvoorbeeld bij Griftstede (ontmoetingsplek).
Hij zoekt actieve vrijwilligers uit de wijk die het contact persoonlijker kunnen maken.
Toine en Anna maken een stuk over “RSU 240”. Hij zorgt dat hij ruimte krijgt om het op
tijd in te dienen. Het moet snel binnen zijn.

7. sluiting
Niemand heeft vragen en om 21.15 wordt de vergadering gesloten.

8.Actielijst
Onderwerp

Actie

Wie

Christiaan doet een oproep aan
iedereen voor
mogelijkheden/ideeën om de
enquête onder de aandacht te
brengen. Graag deze melden bij
info@lavenirdepia.nl. Hij heeft een
lijst van mogelijkheden. Naar Pia
sturen.

Christian/Pia

Actie iedereen: Ideeën: Hoe kunnen
we iedereen laten weten dat de
enquête er is? Suggesties?

Iedereen
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Christian gaat het plan
verpleegkundigen doorzetten naar
de buurtcomités.

Christian

Reilif zoekt contact met Ludy.

Reilif/Ludy

Bloemen voor Sebastiaan verzorgen
van Wijkplatform dank.

Christian

Uitwisselen Susanne/Christian
uitslag van de enquête over het
Griftpark.

Susanne/Christian
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