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impressie

Het thema van deze wijktafel 

was buurtaanpak 1018. Te gast 

waren we bij de Vaart. Saskia, 

persoonlijke begeleider bij de 

Vaart, vertelt dat het een 

drugsvrij begeleid wonen 

voorziening is voor dak en 

thuislozen vanaf 23 jaar 

met psychosociale of 

psychiatrische problemen. Er zijn 

38 appartementen binnen het 

gebouw en 27 daarbuiten in de 

wijk.  

  

 

 

De feiten
Met Ellen Leeuwenkuijl en Danny zoomen we in op de buurt. De 

gemeente heeft veel data. Maar toch ook weinig tot geen data over 

bijvoorbeeld de hulpbehoefte van de inwoners. Een aantal feiten 

worden uitgelicht. In de Oostelijke Eilanden valt op dat inwoners 

relatief jonger zijn dan andere wijken in centrum. Verder zijn er veel 

eenoudergezinnen; 7,8%, is er hogere werkloosheid en 19% 

huishoudens hebben in minimum inkomen. Je kunt deze gegevens 

terugvinden op de volgende sites: gebiedinbeeld.amsterdam.nl of 

brongebiedinbeeld.nl 

Danny is gebiedsmakelaar. Hij heeft een verbindingsrol in de wijk.  

Casuistiek 
We gaan uiteen in vier groepen met elk een casus. We bespreken hoe 

we prettig kunnen samenwonen in de buurt en om kunnen gaan met, 

dan wel, kunnen voorkomen van burenoverlast. Welke rol kunnen we 

hier als organisaties betekenen, dan wel op welke manier kunnen we 

samenwerken? Hester, Angelique, Nynke en Monique brengen de 

casus in.  
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Inzet ICT 

middelen 

Door Alex te Paske 

 

Alex inspireert ons met 

vernieuwende digitale middelen 

om elkaar beter en 

gemakkelijker te vinden. 

Waarom niet videobellen ipv 

een fysieke afspraak. Ook 

zouden we rond een bepaald 

gebied, probleem of doelgroep 

een app groep kunnen 

oprichten. Daarin kunnen we  

elkaar vinden en informeren.  

Meld je aan bij Alex te 

Paske als je mee wil doen 

aan een brainstormsessie! 

atpaske@dock.nl  
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RONDJE SIGNALEN 

 

Er worden geen signalen geuit. 

 

We hebben de wijktafel afgesloten met een gezellige borrel 

 

De volgende bijeenkomst is een brede wijktafel. Deze vindt plaats op dinsdag 30 oktober van 15:00 tot 

17:00 uur. Locatie is het Speeltuingebouw Wittenburg : Fortuinstraat 4 

 

 

 

 

 




