Verslag bijeenkomst
Wijk Overleg Platform Oostgaarde
Datum: donderdag 10 september 2009

Plaats: De Gaarde

Aanwezig: ongeveer 30 personen
Aanwezige bestuursleden e.a.:
- dagelijks bestuur: Fred Schot (voorzitter), Erna Houtzager (secretaris), Lina Legerstee
(penningmeester)
- wijkwethouder: Martin Ponte
- opbouwwerk: Peter de Haan (Stichting DOCK)
- Ineke Ruijzing (wijkcontactfunctionaris)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Opening en mededelingen
1. Voorzitter Fred Schot opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij zegt te
proberen alle bijeenkomsten volgend jaar in de Trefterp te laten plaatsvinden.
2. De voorzitter deelt mee dat de sportdag niet door gaat. Te weinig teams hebben zich
aangemeld, een trieste zaak. Een alternatief is een ‘pool-dag’, waar volgend jaar mee wordt
begonnen. Oud en jong kunnen meedoen, aldus de voorzitter. Misschien komt hiermee het
WK-pollen wel naar Capelle, wordt grappend opgemerkt. Verdere activiteiten zijn:
- Kunstmarkt
19 september
- Rommelmarkt
26 september
- Burendag
26 september (jongeren leren iets aan ouderen, onder motto:
‘wij maken samen van onze buurt een thuis’).
2.

Verslag 11/06/09
De voorzitter deelt mee dat een ieder tekstuele opmerkingen van te voren kan doorgeven
aan de secretaris.
1. N.a.v. punt 1.2 – speeltoestellen – deelt Ria van Scheltt mee dat het plaatsen in haar
buurt van de beloofde speeltoestellen nog niet is gerealiseerd. Ineke Ruijzing neemt contact
met haar op.
2. N.a.v. punt 3 – bestuursverkiezing – wordt opgemerkt dat het aftreedschema (lees
huishoudelijk reglement) nog niet op de website staat. Volgens Patrick van Maanen staat het
er wel op. De vernieuwde site is te vinden onder:
http://www.capelsewijken.nl/oostgaarde/wopoostlinks.html
3. N.a.v. punt 5 bladzijde 4 – jeugd – JOP staat voor JongerenOntmoetingsPlek.
Verslag akkoord.

3.

Uiteenzetting nieuwe doelstellingen bestuur
De voorzitter vertelt dat het bestuur een koerswijziging heeft doorgemaakt. Hij wil iedereen
hierover informeren. Mogelijk dat hij dingen herhaalt maar er zijn vast bewoners die de
nieuwe koers nog niet hebben gehoord. Samen bouwen aan Oostgaarde, is het motto van
het bestuur, legt de voorzitter uit. Het WOP is in beweging. De beweging gaat van passief
naar actief. Het bestuur wil samen resultaten boeken:
hard op de inhoud, zacht op het proces; het glas is altijd half vol!
openheid, gestructureerde samenwerking, doelgericht
cirkel rond maken: afspraken maken, nakomen, evalueren en zo nodig bijstellen.
Het bestuur ziet zichzelf als een bruggenbouwer in Oostgaarde:
gemeente en bewoners
tussen bewoners
tussen instellingen
gemeente en instellingen.
Vroegtijdig bewoners betrekken bij wat er speelt, is belangrijk, aldus de voorzitter.
Het WOP heeft twee gezichten:
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Opgaarden: verbeteren leefomgeving en sociale cohesie;
WOP-bijeenkomst: vier keer per jaar.
De WOP-bijeenkomsten krijgen ook een ander karakter, gaat de voorzitter verder. Hij somt
de kenmerken op: gezamenlijke visie op de toekomst; bewoners en doelgroepen; activiteiten
om visie te realiseren; samen met alle betrokken partners.
Het Opgaarden wordt verbreed naar vierjaargetijden:
zomer: Opgaarden en volleybaltoernooi
najaar: Halloween en bollen planten
Kerst: kerstmarkt en – bomen
voorjaar: snoeien en planten.
Hiermee moet de onderlinge binding in buurt en wijk worden vergroot!
De thema’s die op de agenda komen:
Groen: hoe bewoners beter betrekken bij groen en herinrichting van de buurt?
Jeugd: wat willen we en hoe krijgen we dat samen voor elkaar?
Toekomstvisie Oostgaarde: hoe willen we samen ouder worden?
Samen leven in de buurt: hoe doe je dat?
Naar aanleiding van een vraag van een aanwezige over de groen-discussie (hoe nu verder),
zegt voorzitter Schot dat elke bijeenkomst wordt geëvalueerd.
Afscheid Marijke Roggeveen
Het bestuur neemt afscheid van Marijke
Roggeveen, jarenlang trouw bestuurslid. De
voorzitter spreekt haar toe. Een WOP-er van
het eerste uur, noemt hij haar. Veel werk heeft
ze verzet voor het WOP. De voorzitter zegt
haar keuze te respecteren. De krant blijft ze
nog doen. Hij overhandigt haar een grote bos
bloemen. De vrije plek in het bestuur wordt
opgevuld door Patrick van Maanen (was
adviseur), vertelt de voorzitter. Van Maanen
houdt zich bezig met de communicatie en PR.
Hij heeft de website vernieuwd. Lovende
woorden ook van wethouder Ponte. Hij
heeft voor haar de vrijwilligerskrant meegenomen. Ze gaat vast niet achter de geraniums
zitten, denkt de wijkwethouder. Volgens hem
heeft Roggeveen zich met de rotonde
(kunstwerk) onsterfelijk gemaakt. Hij betreurt dat ze weggaat, wenst haar alle goeds toe en
overhandigt haar een blijk van waardering. Marijke Roggeveen wil kwijt dat ze ouderen in de
uitnodiging voor deze bijeenkomst wat raar worden neergezet. Veel ouderen doen wel meer
dan ‘een kopje koffie drinken en een kaartje leggen’. De ene oudere is de andere niet, aldus
Roggeveen. Applaus.
(Foto: Hans den Engelsman)

4.

Thema Ouder worden in Oostgaarde
1. De woorden van Marijke Roggeveen vormen gelijk de brug naar het thema van deze
bijeenkomst: Ouder worden in de wijk Oostgaarde en op een prettige wijze samenleven met
elkaar met voldoende overlappende activiteiten en zorg.
Aan de hand van gegevens van de gemeente (bron: buurtmonitor) legt Fred Schot uit hoe
de bevolkingsopbouw zich in de wijk ontwikkelt. Het aantal 65+-ers stijgt vanaf 2010 tot
2030 van 14,4% tot 20%. Dit zijn ongeveer 3600 personen. Hij laat dit zien in een grafiek.
De ouderendruk neemt dus toe. Steeds meer mensen worden steeds ouder. Opgemerkt
wordt dat de cijfers relatief zijn. Dat klopt. Tussen 65 en 100 jaar zitten veel verschillen. Er
moet worden gekeken naar diversiteit van verschillende groepen. Ook de problemen die
kunnen ontstaan zijn verschillend. Ron van Zon, beleidsadviseur mantelzorg, seniorenbeleid
en vrijwilligerswerk van de gemeente, voegt hieraan toe dat uit onderzoek bijvoorbeeld is
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gebleken dat 49% van de ouderen zich eenzaam voelen naarmate de leeftijd stijgt. Alle
bewoners moeten worden betrokken bij de samenleving.
Hierna ontstaat een gedachtewisseling over of ouder worden echt problemen geeft.
Opgemerkt wordt dat de woningverdeling onder ouderen beter zou kunnen. Volgens de
voorzitter zijn er inderdaad allerlei aandachtspunten. Zo is uit onderzoek naar voren
gekomen dat 80% van de ouderen gezondheid het allerbelangrijkste vindt, maar ook: 80%
wil daar niet meer voor betalen. Ouderen vinden dat ze al veel hebben geïnvesteerd. Dee
voorzitter wil al deze punten bij de discussie betrekken. Hij verwijst naar de discussie in De
Roo (waar overigens weinig bewoners aanwezig waren). Hieruit kwam onder andere de
behoefte naar voren aan een ‘inloop-ontmoetingscentrum’ (waaronder een Grand Café).
2. Presentatie Meldpunt
José Grandia, bureaucoördinator, houdt een presentatie over het Meldpunt (Capelle/Krimpen
aan den IJssel). Ze laat eerst een stukje historie horen om de aansluiting te maken naar het
heden. Rond 1970 maakte de gemeenteraad geld vrij voor ouderenzorg in de gemeente
Capelle. Dit was aan de vooravond van het maken van plannen om een groeigemeente te
worden. Er werd één fulltime medewerker aangesteld. De eerste activiteiten voor ouderen
ontstonden: kaarten in de kantine van de voormalige scheepswerf Vuyk, een
handwerkgroepje in het Van Capellenhuis, het verstrekken van maaltijden (gekookt in dit
huis) voor ouderen die geen familie meer hadden. De gemeente Capelle groeide en bloeide,
zo ook het Ouderenwerk. Halverwege de jaren tachtig ging het roer om. Bezuinigingen
troffen ook het welzijnswerk. Het Ouderenwerk ontwikkelde zich naar een Welzijnsstichting
(1987). In de jaren negentig en begin deze eeuw kreeg de stichting (inmiddels het Meldpunt
geheten) weer te maken met forse bezuinigingen. Hierdoor moest de stichting uit de meeste
gebouwen in wijken trekken en ruimten per dagdeel gaan huren. Dit gold ook voor
Oostgaarde waar de stichting in de Trefterp een eigen stek had. Het niveau van het
ouderenwerk van voor de bezuinigingen kwam niet meer terug. Het gemeentebestuur maakt
andere keuzes, aldus Grandia.
3. Missie Meldpunt
De missie van het Meldpunt nu is: een laagdrempelige voorziening creëren waar burgers van
Capelle informatie, advies en ondersteuning kunnen vragen; hierdoor wordt het welzijn van
de burger bevorderd en kunnen inwoners langer in hun vertrouwde woonomgeving blijven
wonen.
Het Meldpunt heeft drie peilers:
1. Welzijnsloket voor informatie, advies, ondersteuning en aanvragen voor Wmo/AWBZ
(ongeveer 19.000 contacten per jaar);
2. Afdeling Informele Zorg, waaronder: ondersteuning, steunpunt Mantelzorg, aanvragen
voor vrijwilligersorganisaties (ongeveer 4000 aanvragen);
3. Ouderenwerk, waaronder: Tafeltje Dekje (ongeveer 32.000 maaltijden per jaar),
inschrijving ouderenhuisvesting, preventief huisbezoek, boodschappen Plus plus.
Daarnaast is er nog de ‘ondersteuningspoot’ aan groepen die actief zijn voor inwoners, zoals
belangenorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Individuele ondersteuning, wijkgericht
werken en wijkwinkel de Hoeken valt ook onder het werk van het Meldpunt.
Naast een klein team van vaste medewerkers, zijn voor het Meldpunt zo’n 250 vrijwilligers
actief.
4. Meldpunt in Oostgaarde
In Oostgaarde werkt het Meldpunt samen met de volgende organisaties:
- thuisorganisaties (AWBZ en Wmo)
- Algemeen Maatschappelijk Werk (Kwadraad)
- Centrum Jeugd en Gezin (komt in gezondsheidscentrum)
- LinC
- DOCK
- Buurtbemiddeling
- Buurtcentrum De Trefterp
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- kleinschalig wonen voor ouderen die vergeetachtig zijn, verzorgingshuis,
gehandicaptenwoningen aan de Graafschap, IJsselzicht en woongebouw Traveijs.
Kortom, besluit Grandia deze opsomming: Oostgaarde leeft!
Na de discussieavond in De Roo gaat het Meldpunt voor de gemeente onderzoek doen naar
de wijklocaties voor ouderen. Uitgangspunt is: in elke wijk een locatie. Grandia vindt het
daarom belangrijk van bewoners te horen wat de inwoners van Oostgaarde willen om het
leefklimaat te bevorderen.
5. Discussie
Na de pauze wordt er geïnventariseerd en gediscussieerd over wat is er aan ouderenwelzijn
in de wijk is. Peter de Haan noteert op een flip-over ‘het heden’, Patrick van Maanen ‘de
toekomst’. Fred Schot breidt deze twee aan elkaar. Hij vertelt nog eens wat er in De Roo is
besproken (zie hierboven). Het moet een ontmoetingsplek worden voor oud en jong, wordt
opgemerkt. Niet alleen zorg is belangrijk, ook leuke dingen. Wijkcontactfunctionaris Ineke
Ruijzing legt uit dat het rapport naar aanleiding van de gesprekken tijdens de Open Spacebijeenkomst naar het dagelijks bestuur is gestuurd. Aangegeven is de woonzorgservice als
volgt in te vullen: coördinatie-informatiepunt, ontmoetingscentrum, welzijnsloket,
buurtcentrum, wijkwinkel, commerciële diensten (zoals kapper). De gemeente is hiermee
aan de slag gegaan, aldus Ruijzing. Ze zoekt nu partijen om een en ander te realiseren.
Volgens Ruijzing is het lange termijnwerk. Het WOP wil eerst met de partijen praten,
reageert de voorzitter. Een aantal van hen was uitgenodigd voor deze bijeenkomst maar
verhinderd. Reacties uit de zaal tijdens de discussie:
- niet iedereen in hokje stoppen;
- leeftijd maakt niet zoveel uit;
- juist ook jongeren betrekken;
- eerst inventariseren wat er allemaal in de wijk gebeurt; is er zicht op? is er
samenhang?
- in Trefhoek gebeurt veel op het gebied van ouderenwelzijn;
- ook in de kerk zijn vaak ontmoetingsmiddagen;
- goede informatie nodig over wat er in de wijk gebeurt; het Meldpunt heeft per wijk
een folder met alle sociaal-culturele activiteiten voor ouderen (José Grandia);
- ook in Trefterp regelmatig activiteiten voor ouderen;
- roep om brede welzijnsvoorzieningen is er nog niet;
- buurthuizen moeten ook belangrijke rol spelen;
- 2009 is weer geconfronteerd met bezuinigingen; er moeten prioriteiten worden
gesteld;
- eerst goed kijken naar wat de behoefte is (wethouder Jaliens);
- kijken naar de beschikbare ruimten (er staat veel leeg);
- bij gemeente is geen speciale ambtenaar die qua beheer verantwoordelijk is voor de
club- en buurthuizen (Peter de Haan), wel voor accommodatie, niet voor welzijn;
(Jaliens neemt deze informatie mee);
- er moet een onderzoek komen naar de behoefte; hebben alle bewoners dezelfde
behoeften? dan de onderzoeksrapporten op elkaar leggen.
Hans Engelsman van de Stichting Kennismakelaars wijst op de Burendag op 26 september.
Van 16.00 tot 19.00 uur kan jong en oud elkaar ontmoeten bij de graffitiwand. Stanley
Pashouwers van LinC is hierbij ook betrokken. Hij ondersteunt dit initiatief van harte. Beide
vinden ook dat jong én oud samen elkaar moeten ontmoeten.
Op 18 november is er een bijeenkomst met de partners voor woonzorgservice, laat de
voorzitter weten. Er wordt dan besproken: waar staan we en hoe verder en hoe loopt het
tijdpad. Daarna volgt weer terugkoppeling in het WOP en worden bewoners nader
geïnformeerd. Hij sluit de discussie af en bedankt iedereen voor zijn inbreng. De volgende
bijeenkomst staat in het teken van sociale cohesie.
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5.

Rondvraag
1. Gevraagd wordt of het Meldpunt een website heeft. Ja, antwoordt José Grandia. In
oktober gaat de nieuwe website de lucht in. Kijk op: www.meldpunt-ck.nl
2. Een bewoners van de Bergen vraagt wat het nieuwe bestuur doet ter verbetering van de
communicatie (in de Bergen komt geen WOP-krant). Het WOP wil de vernieuwde en
verbeterde website een voorname plaats geven als communicatiemiddel, reageert Patrick
van Maanen. Bezorging van de WOP-krant neemt het bestuur mee (iedereen moet de krant
krijgen!).
3. Arjan de Braal wijst op het opnemen van ‘domotica’ in de nota Woonzorgzone. Dit zijn
technologische voorzieningen voor wonen met zorg en is een belangrijk hulpmiddel bij
zelfstandig wonen, legt José Grandia uit. Het is de toekomst. In Krimpen komt een
lifestylebeurs waar een modelwoning in een flat wordt ingericht met die voorzieningen.
De voorzitter sluit onder dankzegging om 22.30 uur de bijeenkomst.
Laatste bijeenkomst dit jaar: maandag 30 november, locatie: De Trefterp,
Damsterdiep 58.

nr
01

datum
11/06/09

02

11/06/09

Actielijst/aandachtspunten WOP Oostgaarde
Bijgewerkt tot en met de bijeenkomst van 10 september 2009
omschrijving en stand van zaken
Over half jaar bespreken wat er van de geleidelijke veranderingen is
verwezenlijkt.
huishoudelijk reglement op website zetten.
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