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Toelichting 

Op de volgende pagina’s hebben we alle ideeën en losse gedachten (rijp en groen) die in deel II apart 

per thema’s zijn vermeld nog eens op een rijtje gezet, met daarachter een verwijzing naar de thema’s 

en naar het ToekomstAgenda-punt waarmee ze een vervolg krijgen. Daarmee willen we recht doen 

aan de creativiteit van de BuurtTop, maar ook bewoners uiitnodigingen om zich te laten inspireren 

door de ideeen en ermee aan de slag te gaan. Het motto is: adopteer een idee en maak er werk van. 

Ook toekomstige werkgroepen of bewonersinitiatieven kunnen op deze manier hun voordeel doen 

met wat de BuurtTop heeft voortgebracht en daarop voortborduren.  

We hebben uit de in dit deel bijeengebrachte ideeën en suggesties tien ideeen 

geselecteerd die relatief eenvudig opgpakt kunnen worden en waar we tijdens het 

Eesterfestival op 22 juni (maar ook daarna) bewoners uitnodigen om er over mee te 

denken en mee te doen.  

1. Middenberm Van Eesterenlaan: gebruik de kasseienmiddenberm van de Van 

Eesterenlaan om daar tijdelijke tentoonstellingen te maken. Zeker in de buurt van 

het IISG zou er samenwerking met het IISG gezocht kunnen worden.  

2. Meldpunt kale muren: maak een inventarisatie van kale muren die vragen om 

verticale begroeiing of mooie muurschildering en benader eigenaren met concrete 

plannen.  

3. De Buurtmobiel: organiseer en introduceer een buurtmobiel voor het vervoer van 

ouderen over afstanden die te fijnmazig zijn voor het Openbaar Vervoer. Hierbij 

kunnen we leren van De Pijp. 

4. Cultuurnetwerk: creëer een netwerk van organisaties en spelers in de buurt op het 

gebied van cultuur. KHL wil daar samen met BC OHG aan werken.  

5. Mobiel podium: maak een klein mobiel podium op het plein bij Brazilië, met 

bijvoorbeeld kindervoorstellingen op de zaterdag. En ook te gebruiken op het schuine 

dak van de Piet Heintunnel. 

6. Groenmarkt: organiseer op een slim tijdstip in het jaar een duurzaamheids-groen-

markt. Met adviezen en aanbiedingen van planten. 

7. De waterwegborden: benut de achterkant van de waterinformatie/verkeersborden 

die langs het water staan. Er zijn er heel veel in het OHG. Het zijn geweldige plekken 

om er iets ten toon te stellen.  

8. Mien Ruys-plantsoen: Vervang de dode vijver door een soort bedriegertjes, zoals op 

het Haarlemmerplein. Kinderen vinden het geweldig en ouders en opa’s & oma’s 

treffen elkaar op de omringende banken. Zo wordt een intergenerationele plek 

gecreëerd. En verbeter de toegankelijkheid. 

9. Bewonersreisgids/toeristengids: vergroot de bekendheid van wat er is. Er zou een 

bewonersreisgids voor het OHG geschreven moeten worden, inclusief wandelingen 

langs architectuur, verleden en kunst. Of een wandelplattegrond met uitleg zou de 

kennis over het OHG ook kunnen vergroten. In Nederlands en Engels. 

10. Zwemmen: organiseer een informatieve avond in de Eester over veilig zwemmen in 

het OHG. Laat bewoners van elkaar leren en elkaar inspireren. 
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Legenda 

1.D&K Thema DUURZAAMHEID & KLIMAAT 

2.OR&I Thema OPENBARE RUIMTE & IDENTITEIT OHG 

3.W&S Thema WONEN & SAMENLEVEN 

4.OW&VB Thema OUDER WORDEN & VITAAL BLIJVEN 

5.CC&VT Thema CONSUMPTIE, CULTUUR & VRIJE TIJD 

TA ToekomstAgenda 

TA-1 OHG wil vooroplopen in transitie, OHG-energiecommissie neemt de regie. 

TA-2 OHG zet in op 20.000 extra zonnepanelen in 2025. 

TA-3 Gemeente en bewoners gaan werken aan een Masterplan Groen OHG. 

TA-4 OHG maakt ruimte voor deeleconomie en kringloopvoorzieningen. 

TA-5 Er wordt een nieuwe stedenbouwkundige visie ontwikkeld voor de centrale OHG-
as Van Eesterenlaan - plein Brazilië -Verbindingsdam - Azartplein. 

TA-6 OHG wil in snel tempo een age friendly wijk worden. 

TA-7 OHG-bewoners hebben, zeker met het oog op de vergrijzing, behoefte aan een 
eenduidig georganiseerde, herkenbare en toegankelijke zorg. Daarin kunnen formele 
en informele zorg elkaar versterken; samenwerking staat voorop. 

TA-8 Winkelcentrum Brazilië en omgeving ontwikkelt zich tot sociaal, cultureel en 
commercieel hart van de wijk. 

TA-9 OHG-bewoners willen zeggenschap over de bestemming op lange termijn van 
publieke gebouwen.   

TA-10 Het OHG wil een toegankelijke en diverse wijk zijn.  

TA-11 OHG wil onderzoek naar vervoer van fietsen per fietsferry vanaf het 
Zeeburgereiland.  

 

Hieronder de lijst van ideeën en opmerkingen 

    Thema 
Toekomst-
agenda 

1 
Maak voor VvE’s een handzaam stappenplan over wat er moet gebeuren 
om zonnepanelen te plaatsen? Opgepakt door Energiecommissie 1.D&K TA-1 

2 
Breng VvE’s bij elkaar, bundel initiatieven, per eiland of gebied, zoals de 
Pakhuizen. Werkt Buurtcoöperatie OHG aan 1.D&K TA-1 

3 

Faciliteer duurzaamheidsversnellers in het gebied, bij voorkeur 
bewoners van het OHG zelf, die bewoners en VvE’s terzijde kunnen 
staan. Opgepakt door Energiecommissie 1.D&K TA-1 

4 

Maak van publieke of semipublieke gebouwen in het gebied 
voorbeeldprojecten, waar mogelijk in samenwerking met Zon op 
Zeeburg. Denk aan: voormalig stadsdeelkantoor, schoolgebouwen, IISG, 
Loods6, het gemaal, Veemarkt-bedrijventerrein, winkelcentrum Brazilië. 
De gemeente moet hier partijen over de streep trekken. Opgepakt door 
Energiecommissie 1.D&K TA-1 

5 

Spreek woningcorporaties aan op hun verantwoordelijkheid om een 
bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen, zeker als het initiatief van 
bewoners komt en het de corporatie, zoals in de constructie van Zon op 
Zeeburg, nagenoeg geen geld kost. Opgepakt door Energiecommissie 1.D&K TA-1 
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6 

Breng weigerachtigheid van woningcorporaties in de openbaarheid, 
naming and shaming. Zorg dat hun handelen onderwerp wordt van 
publiek debat. 1.D&K TA-1 

7 
Maak vorderingen zichtbaar, maak een meldpunt nieuwe zonnepanelen, 
zet een teller neer in het winkelcentrum of op een website. 1.D&K TA-2 

8 
Maak succesvolle of ambitieuze initiatieven groter, vergroot hun 
bekendheid. Zorg dat hun verhaal bekend wordt in het OHG.  1.D&K   

9 

Creëer positieve competitie: maak een jaarlijkse prijs (gesponsord door 
bijvoorbeeld de NUON) voor de VVE of het bewonersinitiatief dat de 
grootste stappen heeft gezet in het verduurzamen van hun 
woonomgeving. 1.D&K   

10 

Maak tool waarin bewoners van een complex / VVE vraag en aanbod 
kunnen doen. Laat de ervaring spreken waar dat al gebeurt (BO1-VVE-
Borneo) 1.D&K   

11 
Zorg dat er weer een volwaardige en hoogwaardige kringloopwinkel 
komt in de buurt, bijvoorbeeld in het Gouden Ei, Persmuseum. 1.D&K TA-4 

12 
Stimuleer en geef bekendheid (via verhalen en ervaringen) aan 
bestaande deel- en leensystemen, zoals Peerby. 1.D&K TA-4 

13 
Maak bij ontsteltenis van een fysieke kringloop een digitale OHG-
kringloop of OHG-marktplaats mogelijk via de Buurtbalie 1.D&K TA-4 

14 

Maak de reparatie en zelfmaak cultuur groter door meer bekendheid te 
geven en samenwerking mogelijk te maken tussen Repaircafé, Openbare 
Werkplaats (o Crucuiuseiland) en het Blauwe Huis (Zeeburgerkade). 1.D&K TA-4 

15 

Maak GF-inzameling mogelijk voor hele OHG, zorg voor 
compostcontainers, onderzoek mogelijkheden van een soort 
schillenboer 2.0 die herbruikbaar afval ophaalt (koffiedrab, schillen 
banaan, et cetera) 1.D&K TA-4 

16 
Maak een soort platform circulair-OHG met alle initiatieven, tips, 
filmpjes van mensen die circulaire initiatieven hebben genomen. 1.D&K TA-4 

17 

Breng partijen bij elkaar om van het OHG of van een deelgebied/eiland 
een proefgebied te maken. Onderzoek wat bewoners willen en kijk of er 
een versnelling in de elektrificatie van het autobezit kan worden 
aangebracht. Als er een gebied is wat in potentie hiervoor geschikt is is 
dat het OHG of een deel (eiland) van het OHG.  Opgepakt door 
Energiecommissie 1.D&K TA-1 

18 
Maak duurzaam autodelen of autogebruik zichtbaar. Laat zien dat het 
werkt. Zet de werkzame initiatieven in het zonnetje. 1.D&K TA-4 

19 

Faciliteer autodeelsystemen waarbij bewoners aantoonbaar auto’s 
inleveren. Geef hun deelauto’s een vaste parkeerplaats, a la 
gehandicaptenparkeerplaatsen. Maak een mooi bordje: hier staat een 
deelauto. 1.D&K TA-4 

20 

Ga in gesprek met SmartMobility A’dam en met Car2Go en/of 
Greenwheels om te kijken of er een gebiedsaanpak mogelijk is in 
samenwerking met bewoners. 1.D&K TA-4 
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21 

Maak van winkelcentrum Brazilië de ophaalplek voor pakjes, zorg dat 
vervoer aan huis vandaar duurzaam en kleinschalig wordt 
georganiseerd.  1.D&K TA-8 

22 

Zorg voor een snelle fietsenferry, van Zeeburgereiland naar diverse 
punten in de stad., die in een hoge frequentie en op waterstof vaart. 
Doe hier op korte termijn onderzoek naar. Adres aan gemeente 1.D&K T-11 

23 

Er moet structureel worden nagedacht aan de rommeligheid van het 
parkeren van fietsen. Eerste gedachte: pak het aan zoals het parkeren 
van auto’s, maak ondergrondse stalplekken voor de fiets. 1.D&K   

24 
Maak van (nagenoeg) alle straten in het OHG fietsstraten waar de auto’s 
te gast zijn (max 30 km/uur). 1.D&K   

25 

Buit het moment uit. Laat een energiescan of advies van een 
energiecoach meteen uitvoeren door een energiebrigade die de 
voorgestelde verbeteringen direct doorvoert of in gang brengt. 1.D&K TA-1 

26 

Ondersteun initiatiefnemers en voorlopers binnen VvE’s of 
woningbouwcomplexen met raad en daad. Maak een compacte 
stappenhandleiding, creëer zo nodig een (telefonisch/online) spreekuur, 
help hen verder. Zie ook 2. Wordt opgepakt door Buurtcoöperatie OHG.  1.D&K TA-1/2 

27 

Ga op zoek naar kansen en successen. Creëer doorbraken in gebieden of 
met samenwerkende VvE’s die aansprekend zijn en navolging verdienen.  
Opgepakt door Energiecommissie 1.D&K TA-1/2 

28 

Zorg voor een competitieve sfeer in de goede zin. Reik een jaarlijkse prijs 
uit aan de VVE die de meeste vorderingen heeft gemaakt in 
verduurzaming of aan bewoners die met een initiatief zijn gekomen dat 
voor de buurt inspirerend werkt. Opgepakt door Energiecommissie 1.D&K TA-1/2 

29 

Reëel zicht organiseren van wat de mogelijkheden zijn om van het gas af 
te komen en welke alternatieven er dan zijn. Opgepakt door 
Energiecommissie 1.D&K TA-1 

30 

Organisatie van draagvlak, goede communicatie op gang brengen en 
bewoners erbij betrekken. Gebiedsgericht werken, bijvoorbeeld per 
eiland. Opgepakt door Energiecommissie 1.D&K TA-1 

31 

Duurzaamheidscommissies VVE activeren, voorlichting op de schaal van 
een gebied of aantal complexen. Zie ook 2 en 26. Buurtcoöperatie OHG 
neemt initiatief.  1.D&K TA-1 

32 
Informatie-kennisstroom op gang brengen, consequenties van 
scenario’s/keuzes laten zien. Zie 29. Opgepakt door Energiecommissie 1.D&K TA-1/3 

33 

Dienstverlening tot stand brengen voor het realiseren van de 
maatregelen en oplossingen; toegankelijkheid van de informatie 
verbeteren. Er moet bv gerichte informatie ter beschikking komen van 
de regelingen mbt isolatie, zowel van gemeenten als van het rijk. 
Opgepakt door Energiecommissie 1.D&K TA-1/3 
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34 

Wat er mogelijk is, is vaak te ingewikkeld voor de gemiddelde bewoner 
van het OHG. Deze kan de consequenties niet overzien en weet door het 
oerwoud van regelingen en deskundigheden de weg niet te vinden. Dus 
gebeurt er niets. Dus moet er gekeken worden hoe deskundigheid kan 
worden gebundeld en overzichtelijk/toegankelijk aan de OHG-
man/vrouw kan worden gebracht.  Zie ook 32 en andere punten. 
Opgepakt door Energiecommissie 1.D&K TA-1/3 

35 

Het is belangrijk dat bewoners in deze transitie zelf de regie kunnen 
voeren, en daar ook in worden erkend door andere relevante partijen, 
als gemeente, energieleveranciers en woningcorporaties. Opgepakt door 
Energiecommissie 1.D&K TA-1 

36 

De drijvende Jasper-Grootveld eilanden in de Entrepothoven verbeteren 
en tot een langere strook verbinden, in combinatie met het vernieuwen 
van de steiger in het midden. Masterplan Groen 1.D&K TA-3 

37 
Maak plukgroen in de strook langs het spoor, zodat het voor meer 
mensen aantrekkelijk wordt dan alleen hondenbezitters. 1.D&K TA-3 

38 

Waar zijn de moesbakken gebleven die op de Lohuizenlaan stonden en 
daar weg moesten toen het Lohuizen-complex werd aangelegd? Was 
succesvol. Waarom niet terug laten keren in het OHG? 1.D&K TA-3 

39 

Het begin van de Feike de Boerlaan kent al 20 jaar een strook groen die 
bewoners zeer succesvol beheren. Hoe doen ze dat en welke andere 
gebieden zouden daarvoor in aanmerking komen? 1.D&K TA-3 

40 
Organiseer op een slim tijdstip in het jaar een duurzaamheids-groen-
markt. Met adviezen, aanbiedingen van planten. 1.D&K TA-3 

41 

Verspreid met een nummer van de Buurtbalie krant in het voorjaar ook 
een zakje met een paar (gesponsorde) stokrooszaadjes, want die groeien 
overal en zijn goed voor de bijen. 1.D&K TA-3 

42 
Maak een inventarisatie van kale muren die vragen om verticale 
begroeiing, benader eigenaren met concrete plannen. Masterplan Groen 1.D&K TA-1 

43 
Stel een jaarlijkse prijs in voor het mooiste dakterras, geveltuin en 
verticale muurbegroeiing. Maak daarvoor een bewonersjury. 1.D&K TA-1 

44 

Zie de lijn Van Eesterenlaan / AH-plein / Verbindingsdam / Azartplein /  
veerpont als dé centrale en identiteit gevende ontsluiting-as van het 
OHG, ontwikkel die als zodanig en maak daar gebruik van de kansen die 
er momenteel zijn (leegstaande gebouwen, onbestemd tunneldak, niet 
functionerende pleintjes). Adres aan gemeente, werkgroep Openbare 
Ruimte 2-OR&I TA-5 

45 

Looptrajecten moeten aantrekkelijker en aardiger worden gemaakt door 
meer en diverser groen, ontmoetingsmogelijkheden zoals bankjes, 
betere pleinen en pleintjes (bedriegertjesplein), een hondenuitlaatplek. 
Werkgroep Age friendly 

2.OR&I; 
4.OW&VB TA-6 
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46 

Brazilië moet samen met de winkeliers worden aangepakt. Er moet een 
‘centrumsfeer’ bij en in Brazilië komen. Brazilië moet aan de 
Veemkadezijde open worden gemaakt. 5.CC&VT TA-8 

47 

Wat betreft het onderhoud van het gebied verdient het aanbeveling dat 
de door de gemeente georganiseerde schouw, die tot een aantal jaren 
geleden een paar keer per jaar plaatsvonden en waarbij ambtenaren, 
politici en bewoners gezamenlijk een gebied inspecteerden, weer 
heringevoerd wordt. Een initiatief dat bewoners overigens ook zelf 
kunnen nemen. 2.OR&I   

48 

Er moet veel meer gebruik van het water worden gemaakt om te 
vervoeren: personen, vracht, afval, maar wel duurzaam. Het Azartplein 
moet met het toekomstige Hamerkwartier verbonden worden. Denk ook 
aan een fietsponton in IJ-haven bij het AH-plein, uit te breiden met 
verblijfsfuncties (steigers) 1.D&K   

49 

Zoek een passend alternatief voor de vieze vijver in het Mien Ruys-
plantsoen. Te denken valt aan een soort bedriegertjes, zoals die 
bijvoorbeeld ook op het Haarlemmerplein zijn geïnstalleerd. Daardoor 
wordt de plek aantrekkelijk voor kinderen en ouders, en krijgt het 
plantsoen ook een betere ontmoetingsfunctie. 2.OR&I   

50 

Vervang de wat onbruikbare buurttafel in het plantsoen (overigens niet 
bedacht door Mien Ruys, maar later toegevoegd) door bruikbare 
picknick-tafels of in ieder geval tafels waar je met meerderen aan kunt 
zitten. 2. OR&I TA-5 

51 

Voeg onderdelen toe (kan ook op andere plaatsen) waar jongere en 
oudere generaties elkaar kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld een jeu-de-
boules-baan. 2. OR&I TA-6 

52 
Verbeter de toegankelijkheid van het Mien Ruys-plantsoen. Het is nu 
redelijk afgeschermd, het zou toegankelijker kunnen.     

53 

Maak het AlbertHein-pleintje open naar de waterkant. Offer voor de 
vuilcontainers aan de andere zijde een paar parkeerplaatsen op, zodat er 
meer ruimte komt op het plein. 

2. OR&I, 
5.CC&VT TA-8 

54 
In de vrijkomende ruimte van de ondergrondse containers kan de 
mogelijkheid onderzocht worden om daar een boom te plaatsen. 2.OR&I TA-3 

55 

Probeer het kriskras-doorkruiskarakter van het plein tegen te gaan door 
meer ruimte te scheppen voor ontmoetingen en terloopse praatjes. 
Voeg bijvoorbeeld een buurtinformatiezuil (dus geen reclamezuil) toe 
aan het plein, iets waar mensen bij stil kunnen staan. Denk aan een 
BuurtKiosk, een vaste kleine kiosk die door Buurtbewoners gebruikt kan 
worden voor ideële acties of voor informatie-uitwisseling over 
duurzaamheid of anderszins.  

2. OR&I, 
5.CC&VT TA-8 

56 
Vervang de hunebed-achtige stenen banken op het pleintje door banken 
die uitnodigen om er echt plaats te nemen. 

2. OR&I, 
5.CC&VT TA-8 

57 
Verzin slimme oplossingen om het fietsparkeren van het plein te weren 
en naar de zijkanten te verplaatsen. 

2.OR&I, 
5.CC&VT TA-8 
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58 

Verhoog de speelvriendelijkheid van het Lloyd-plein, zodat ouders met 
hun kinderen makkelijker vertier kunnen vinden op de terrassen en het 
pleintje zich verder kan profileren als het terrasplein van het OHG.   2. OR&I   

59 

Vergroot de bekendheid met wat er is. Er zou een bewonersreisgids voor 
het OHG geschreven moeten worden, inclusief wandelingen langs 
architectuur, verleden en kunst. Een wandelplattegrond met uitleg zou 
de kennis over het OHG ook kunnen vergroten. 2. OR&I   

60 

De informatiebordjes waarmee gebouwen en plekken in het OHG 
worden aangeduid zijn wel erg summier. Uitleg en verhalen ontbreken. 
Wat dat betreft zijn de informatieborden die het buurtmuseum Indische 
Buurt (zie bijvoorbeeld Veemarktterrein) veel educatiever. Die vorm zou 
kunnen worden doorgetrokken naar het OHG. 

2. OR&I, 
5.CC&VT   

61 

Gebruik de kasseienmiddenberm van de Van Eesterenlaan om daar 
tijdelijke tentoonstellingen te maken. Zeker in de buurt van het IISG zou 
er samenwerking et het IISG gezocht kunnen worden. Is hier 
samenwerking mogelijk met het IISG? 2.OR&I TA-5 

62 

Breng de oude havengeschiedenis van het OHG beter in beeld. Er is door 
de gemeente een begin gemaakt met het plaatsen van oude historische 
beelden op transformatiehuisjes, maar dat kan natuurlijk op meerdere 
plekken. In winkelcentrum Brazilië zijn in de parkeergarage grote 
afbeeldingen van het verleden geplaatst. Maar waarom ook niet een 
historische beeld op de blinde muren van het winkelcentrum. Zo zou ook 
de geschiedenis van het Veemarkt-terrein getoond kunnen worden op 
de lange blinde muren aan de Crucuiusweg. 2-OR&I   

63 

Ruimte voor poëzie in het OHG. Er staat een gedicht op een muur op het 
gebouw Batavia aan de Panamalaan. Bij De Eester is een poëziebankje 
waar regelmatig een gedicht wordt voorgelezen. Op de Veemkade heeft 
The Power of Art drie gedichten op de grote etalageruit gezet. Het zijn 
subtiele toevoegingen aan de belevingskwaliteit van het OHG. Zou het 
niet leuk zijn om poëzie op veel meer plekken in het gebied te laten 
opduiken. In andere steden zijn daar leuke voorbeelden van. Wellicht 
zou een poëzie-OHG-werkgroep hier mee aan de slag kunnen. 5.CC&VT   

64 

Creëer herkenbare en vaste expositieruimte voor OHG-kunstenaars. 
Zoek daarvoor plekken, bijvoorbeeld in winkelcentrum Brazilië. 
Kunstenaars zouden hier zelf het initiatief toe moeten nemen.  5. CC&VT   

65 

Daag het IISG uit om tijdens de week van de geschiedenis op haar 
imposante witte voorkrant in de avonduren een beeldvoorstelling te 
projecteren, met beelden uit het archief die betrekking hebben op de 
week van de geschiedenis. 

2. OR&I, 
5.OR&I   
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66 

Wie goed kijkt, ziet dat er voldoende subtiele plekken zijn waar 
verbeelding iets kan toevoegen. Wat te denken van de tamelijk 
onbeleefde (alleen maar bedoeld voor vaartuigen en met de rug gekeerd 
naar het vaste-wal-publiek) waterinformatie/verkeersborden met een 
nietszeggende achtergrond. Geweldige plekken (er zijn er heel veel in 
het OHG) om er iets ten toon te stellen. Beelden van oude schilderijen 
van het IJ bijvoorbeeld of foto’s hoe het uitzicht er een halve eeuw 
geleden uitzag.  2.OR&I   

67 

Maak met het oog op het stimuleren van ontmoetingen en het 
verbeteren van looproutes een bankenplan voor het OHG, waar in ieder 
geval een bank op de Verbindingsdam onderdeel van uitmaakt. Voor 
ouderen is van belang dat sommige banken ook beschut zijn tegen wind.    4.OW&VB TA-6 

68 

Help ouderen die moeizamer ter been zijn met hun mobiliteitsbehoefte. 
Bijvoorbeeld door een vorm van Buurtvervoer te organiseren met een 
elektrische auto waarbij vrijwilligers zorgdragen voor het vervoer van 
ouderen over afstanden die te fijnmazig zijn voor het Openbaar Vervoer. 
In de Pijp functioneert met succes zo’n systeem.  4.OW&VB TA-6 

69 

Er zijn al de nodige informele verbanden van ouderen in het OHG. Te 
overwegen valt om dat iets groter te maken en bijvoorbeeld een 
wandelclub op te richten die met een zekere frequentie over een wat 
langere afstand de benen strekt. 4.OW&VB   

70 

Onderzoek (via Buurtbalie/Buurtbel) hoe ouderen of buurtgenoten 
elkaar kunnen ondersteunen. (Lenen van) een uitlaathond geeft lener 
bijvoorbeeld mogelijkheid contact te maken met andere uitlaters.    4.OW&VB   

71 

Breng het idee van stamtafels terug naar het OHG, tafels in 
horecagelegenheden waar OHG-bewoners elkaar ontmoeten, en waar 
ze naar toe trekken omdat ze weten dat er op bepaalde tijdstippen altijd 
wel iemand is. Zoiets organiseer je echter niet met een folder, maar 
moet uit groepen en netwerken van bewoners voortkomen.  4.OW&VB   

72 

Wij bedoelden: nieuwbouw is in OHG nagenoeg onmogelijk. De vraag is 
daarom hoe er in bestaande bouw/woningcomplexen meer vormen van 
collectief wonen gerealiseerd kunnen worden. Er zou een modus 
gevonden moeten kunnen worden dat ouderen meer samendoen en 
samenwonen, maar toch ook apart. Nu worden ze gekort op hun WAO 
als ze samen een huishouden vormen. Wat als gevolg heeft dat ze apart 
blijven wonen. Er zou meer collectiviteit mogelijk moeten zijn: 
eetclubjes, et cetera. 3.W&S   

73 

Over het neerzetten van banken is tot nu toe nog niet echt op een age 
friendly wijze nagedacht. Dat zou in samenspraak met ouderen wel 
moeten gebeuren. Er zou een OHG-bankenplan gemaakt moeten 
worden, waarbij de plekken die tijdens de BuurtTop op de kaart zijn 
aangetekend een eerste aanzet kunnen vormen.   Zie ook 67. Werkgroep 
Age Friendly 4.OW&VB TA-6 
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74 

Het Mien Ruys-plantsoen zou een mooie plek kunnen zijn waar opa’s & 
oma’s hun kleinkinderen mee naar toe kunnen nemen en elkaar kunnen 
ontmoeten. Alleen is het plantsoen met een vieze dode vijver niet goed 
geschikt. Het voorstel is om deze dode vijver te vervangen door een 
soort bedriegertjes, dat wil zeggen onregelmatig dansende fonteinen, 
zoals die ook met succes op het Haarlemmerplein te vinden zijn. 
Kinderen vinden het geweldig en ouders en opa’s & oma’s treffen elkaar 
op de omringende banken. Zo wordt een intergenerationele plek 
gecreëerd.  Met kleine aanpassingen zijn er meer van deze plekken te 
creëren in het OHG. Zie ook: 49, 50, 51 en 52.  

2.OR&I, 
4.OW&VB TA-6 

75 

Inspecteer en repareer mogelijke struikelblokken, zoals onregelmatige 
stoeptegels in de Borneolaan, kijk ook kritisch naar de keien en 
kinderkopjes-bestrating. Niet echt leeftijdsvriendelijk. Maak van  de 
stoepen weer een vrije doorgang, dus beperk (en handhaaf) 
zelfbenoemde picknickplekken, zitjes, bakfietsen, overhangende 
struiken en tuinen, waar zij een gemakkelijke doorgang belemmeren. Zie 
ook 45.  

2. OR&I, 
4.OW&VB TA-6 

76 

Voorkom versnippering van allerhanden zorgdienstverlening. Zorg voor 
een herkenbaar dienstencentrum waar alle informatie voor handen is. 
Koppel dit aan buurtcentrum of andere functies. 4.OW&VB TA-7 

77 

Lanceer een talent/deskundigheidsplatform met vraag en aanbod, waar 
mensen elkaar kunnen vinden. En waar het intellectuele en sociale 
kapitaal van ouderen productief gemaakt kan worden. Laat een sociaal 
makelaar dat van de grond trekken.  Gebruik en ontwikkel daar ook de 
Buurtbalie beter voor. 4.OW&VB   

78 

Zorg voor plekken waar mensen wat kunnen doen. [Zie ook tafel 16] 
Aandacht voor bewegen voor ouderen. Sportactiviteiten in de open 
lucht. 

4. 
OW&VB TA-6 

79 Maak met ouderen een Bankjesplan OHG2025 [Zie ook tafel 16 en 17] 4.OW&VB TA-6 

80 
Ontwikkel in de buurt een CareBnB voor mensen die tijdelijk verzorging 
nodig hebben. 4.OW&VB TA-7 

81 

Denk na over een concept om een nieuw soort verzorgingshuis / 
zorghotel in de buurt te realiseren voor ouderen die lang hebben 
gewoond in het OHG maar die niet langer zelfstandig kunnen blijven 
wonen maar wel in hun omgeving willen blijven. 4.OW&VB TA-7 

82 

Probeer burennetwerken op een kleinere microschaal te stimuleren, per 
VVE of per wooncomplex. Hoe dichterbij, hoe groter de bereidheid om 
wat voor elkaar te betekenen. 3. W&S   

83 
Aan de tafel is ook aandacht gevraagd voor een dementie. Een van de 
voorstellen was het oprichten van een Odensehuis. 4.OW&VB   

84 Zorg voor openbare toiletten in het winkelgebied. 5. CC&VT TA-5 
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85 

Maak van het winkelcentrum ook een informatiepunt voor relevante 
informatie over de buurt. Breng de Buurtbalie naar het winkelcentrum 
bijvoorbeeld door schermen te installeren. Toon daarop ook beelden 
over de geschiedenis van ons gebied. 5.CC&VT TA-5 

86 
Ontwikkel de waterkant, zodat daar meer reuring komt, zonder dat dit  
het open karakter van het havengebied geweld aandoet.     

87 

Laat de geschiedenis niet alleen zien in de parkeergarage, maar ook 
daarboven bijvoorbeeld op muren of hekken buiten of binnen in de 
hallen.  2.OR&I   

88 

Creëer infrastructuur in de binnenhallen voor ontmoeten en 
informatieoverdracht. Een tafel met stoelen i.p.v. een bank. Nodig 
instanties uit om daar open spreekuren te houden. 5.CC&VT TA-5 

89 
Creëer meer hubs voor het halen en brengen van pakjes en 
boodschappen. 5.CC&VT TA-5 

90 Voeg in en rondom meer planten(bakken) en bloemen toe. 5.CC&VT TA-5 

91 

Er is behoefte aan een cultureel netwerk van organisaties en spelers om 
samen meer te bereiken. Kan Buurtcoöperatie daar een rol in spelen, of 
in het bijzonder De Eester? Een buurttop voor creatieve mensen? KHL 
wil daar samen met BC OHG aan werken.  5.CC&VT   

92 

Een digitale muurkrant in de buurt om beter voor het voetlicht te 
brengen wat er allemaal is (bijvoorbeeld door te projecteren op een kale 
muur bij Brazilië?). In combinatie met Buurtbalie en ondersteunt door 
duurzame elektriciteit.  5.CC&VT TA-5 

93 

Het zou mooi zijn om een mobiel theater voor de buurt te creëren. Met 
bijvoorbeeld het publiek zittend op het schuine dak van de Piet 
Heintunnel.  5.CC&VT   

94 
Of een klein mobielpodium op het plein bij Brazilië, met bijvoorbeeld 
kindervoorstellingen op de zaterdag. 5.CC&VT   

95 
Suggestie: Meld onze buurt volgend jaar aan voor het Tulpenfestival. 
Bijvoorbeeld De Eester of Brazilië.  5.CC&VT   

  


