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Wijktafel centrum west  

Thema:  Kijk op de Wijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum volgende bijeenkomsten 

Wijktafel Centrum Oost 

Datum: 14-04-2020 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Zuiderkerk 

Thema: Mantelzorg 

 

Wijktafel Centrum West: 

Datum: 21-04-2020 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Ons Genoegen 

Thema:  

 

 

Casuïstiek  

Met de AKAD methode bespreken we 
de casuïstiek.  

 

 

Op pad… 
 
Naima vertelt: “Vandaag gaan we echt op pad door met elkaar de wijk in te gaan. 
We gaan straks een soort straat analyse maken. Rob neemt het woord over. Hij 
vertelt dat hij werkzaam is bij Dock. Zij hebben een format opgesteld om een straat 
te analyseren. Dit hebben ze drie keer eerder gedaan in de Marnixstraat, 
Vinkenstraat en Goudsbloemstraat.  
 
Wij gaan ook naar buiten. Wij mogen op verkenning in de Elandsstraat. De vragen 
die we meenemen zijn: 
Wat zie je, wat valt op en wat zijn de verschillen? 
Daarna komen we weer binnen om dit samen te bespreken.  
 
Iedereen trekt de jassen aan. Gelukkig is het droog! In vier groepen gaan we op 
pad. Buiten is net de school uit. Het is druk. In groepjes lopen we de straat door. 
Kijken naar huizen, naar de straat, luisteren naar de geluiden en zien opeens veel 
meer dan anders. 
 
Eenmaal weer binnen hangt iedereen de jas op en met een kopje koffie of thee, 
gaan we weer zitten.  
 
Naima vraagt elke groep om te vertellen wat er ons is opgevallen.  Hieronder een 
aantal zaken die voorbij zijn gekomen: 
 
Geen vuilcontainers 
                                                                                      Veel kinderen en geluidsoverlast 
Druk 
                                            Monumentaal 
    Portiekwoningen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW48qfkc3eAhWKqaQKHUrtC5AQjRx6BAgBEAU&url=http://anderskijken-andersdoen.nl/wat-is-akad.html&psig=AOvVaw3vsWCZWQvhmWuZZE6JOASK&ust=1542052986930128


 
 
 
 
Terugkoppeling casuïstiek 
Omwille van de tijd en een vol 
programma doen we deze keer geen 
casuïstiek bespreking.  

                                                           Veel nieuwbouw 
Vuil op straat. 
                                                                       Kinderen kunnen niet op straat spelen 
Oud klooster 
                                      Hofje 
                                                                             ROC 
                                                                                                     Begeleid wonen project 
Veel fietsen 
                                Witte Nederlanders 
                                                                                    mooi opgeknapt wel veel vuilnis 
Geen bomen 
                            Plaatsjes van Elanden op huizen 
Schoenen 
                                                                                    Laagvliegende vliegtuigen 
Veel vuilnis doordat de wind erdoor trekt? 
                                                                                                Overvolle fietsenrekken 
Niet goed bereikbaar voor mensen met beperking  
 
                               De oma van Marja had hier een winkeltje - Water en Vuur winkel 
 
Jeugd opvangcentrum 
 

Greet de Rooij oftewel tante Greet kent de straat goed. Ze vertelt dat de straat 
kort geleden afgesloten is van autoverkeer. Dit is eigenlijk helemaal niet handig 
ivm parkeren. Vroeger waren er in de Elandsstraat een boel kleine woningen waar 
gezinnen woonden met 6/8 kinderen. Nu zijn de woningen vaak opengebroken en 
groter. Ze vind het een leuke straat. Het valt haar op dat er een hoop dingen die 
opvallen worden gezegd die niet perse positief zijn. Ze geeft aan dat het hier 
bijvoorbeeld op Koningsdag een groot feest is. 
 
Rob vult nog aan dat het opvalt dat de straat 100% blank is. Er zijn veel 
voorzieningen/organisaties: Basisschool, Altra, ROC, opvanghuis voor jongeren , 
begeleid wonen, veel bedrijven dus. ‘s Avonds is het hier stil. Wat hem ook opvalt 
is dat er voor de hoeveelheid jeugd die hier zit ivm school/opvang hier bijna geen 
ruimte is om iets te doen.  
  
De Woonwaaier 
Merlijn Scholing van Dienst Wonen van de gemeente Amsterdam vertelt nog iets 
over de Woonwaaier. 
 
De woonwaaier is bedoelt voor professionals die Amsterdammers met een 
woonvraag helpen. Het geeft antwoord op vragen over tijdelijk en/of permanent 
onderkomen. Via de volgende link kun je de woonwaaier openen: 
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/932106/de_woonwaaier.pdf   
 

https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/932106/de_woonwaaier.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fvvag%2F3415963340%2F&psig=AOvVaw0Qh9LcXfFkET1jPZxYBZkF&ust=1584623775847000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjYv-iNpOgCFQAAAAAdAAAAABAD


Via VraagMij kunnen zorgprofessionals in Amsterdam direct met elkaar in contact 
komen op basis van 
vragen die binnen het 
Sociaal Domein en 
Wonen vallen. Heb je als 
zorgprofessional een 
inhoudelijke vraag over 
onderstaande regelingen 

of thema's? Registreer je dan nu om de juiste contactpersoon te vinden. 
https://vraagmij.amsterdam.nl/  
 
Merlijn geeft tot slot aan dat ze workshops gaan geven over hoe je de tools in de 
woonwaaier kunt gebruiken.  
 

  

 

 

Signalen:  
Saskia Jorna (team ED) Aankomende vrijdag 13 maart is er popquiz 19:00 in het 
Claverhuis  
Greet de Rooij: Er is een wandeltocht door Amsterdam vanaf Ons Genoegen op 14 
en 15 maart 
Marleen Knops: Centrum Begroot is open tot eind maart – hier kun je subsidie 
aanvragen voor buurtinitatieven tot €50000. Het Claverhuis heeft een initiatief 
ingediend voor AED met cursussen (reanimatie).  
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