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Veiligheid  

 verkeersveiligheid rondom scholen  

 de veiligheid in de openbare ruimte m.n. in de avond uren  

 het toenemende onveiligheidsgevoel bij ouderen (voorlichting en inlichting over dit thema en de 
gebeurtenissen in de wijk uitwisselen met bewoners en betrokken professionals)  

 
Schoon en Heel  

 verkeerd aanbieden van grofvuil 

 bewustwordingsprojecten gebruik openbare ruimte  

 onderhoud en opfleuring van openbare ruimten 
 
Rond komen met een klein budget  

 Benutten en bekendmaken van voorzieningen en bestaande initiatieven voor deze doelgroep 

 Een goede doorverwijzing en samenwerking zoals met de Sociale Helpdesk, budgetteringen en 
schuldhulpverlening  

 
Aandacht voor ouderen  

 eenzaamheid  

 duidelijke informatie over ouderenvoorziening  

 meer vrijetijdsactiviteiten voor ouderen 
 
Aandacht voor jongeren  

 organiseren van ontmoeting jong en oud  

 luisteren wat de jongeren willen en hun betrekken bij hun buurt  
 
Aandacht voor kinderen  

 kinderen die op straat zonder toezicht aan hun lot worden overgelaten  

 huiswerkbegeleiding en studieplekken  

 debatten en voorlichtingen over opvoeding  

 kinderactiviteiten  
 
Communicatie en Publiciteit  

 Investeren in de verbeterde communicatie over activiteiten en voorzieningen in de wijk  
 

Bevorderen van zelfredzaamheid, eigen kracht en persoonlijke ontwikkeling  

 bewoners wegwijs maken in de wijk door kennismaking met (nieuwe) activiteiten 

 bewoners stimuleren om de kracht te ontdekken van wanneer zij een buur of kennis vragen om 
hulp  

 aanbieden van vrijwilligerswerk 

 empowerment door cursussen, voorlichting of trainingen in persoonlijke ontwikkeling en/of 
zelfredzaamheid 

 
Beweging, gezonde voeding en zelfverzorging 

 bewustwording van de noodzaak van beweging, gezonde voeding en zelfverzorging 

 voorlichting over gezonde voeding 

 beweeg/sport activiteiten voor alle doelgroep.  

 Gezonde kookactiviteiten 

 Zelfverzorging workshops/trainingen 
 
Kunst en Cultuur van en in de wijk  
 
Wonen  

 heldere en frequentere informatie over stand van zaken SV  

 grote gezinnen in kleine woningen  
 
Begrip onder verschillende doelgroepen 

 verbinden van gelijksoortige initiatieven en activiteiten  

 samen zijn met bewoners van verschillende doelgroepen 

 aandacht voor verschillende culturen met als doel als begrip voor elkaar te kweken 


