Eigenwijks
in Beeld

Eigenwijks: wat bewoners beweegt
Bewonersorganisatie Eigenwijks houdt zich sinds
1958 bezig met alles wat bewoners beweegt in het
Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Eigenwijks geeft
onder andere uitvoering aan meerdere Huizen van de
Wijk, is samenwerkingspartner van het Wijksteunpunt
Wonen en organiseert computercursussen voor en door
bewoners.
Daarnaast is Eigenwijks partner in en aanjager van
diverse evenementen in Nieuw-West. Uiteraard altijd in
samenwerking met bewoners, want Eigenwijks werkt
vanuit wat hen beweegt. Middels deze beeldende
brochure laten wij u graag zien waar we voor staan,
mee bezig zijn en waar dat toe leidt.

wat bewoners beweegt
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Adressen samenwerkingsverbanden

Hoofdlocatie - Slotervaart
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
020 34 60 670

Locatie Wijksteunpunt Wonen - Osdorp
Groenpad 4
1068 EB Amsterdam
020 619 09 74
www.wswonen.nl/nieuwwest/contact

Locatie Huis van de Wijk Slotermeer
De Honingraat
Slotermeerlaan 103-H
1063 JN Amsterdam
020 820 87 41
Locatie Huis van de Wijk Geuzenveld
Het PlusPunt
Albardakade 5 - 7
1067 DD Amsterdam
020 611 20 83
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Eigenwijks
Daarom Eigenwijks!

Iedereen is een bewoner. Bewoners ervaren hun buurt zeven
dagen per week en vele uren per dag. Zij hebben een enorme
kennis van hun buurt en zijn tot veel in staat. Hierdoor kunnen
ze grote invloed hebben op het leven in hun straat, buurt, wijk
of stadsdeel.
Veel bewoners gaan graag aan de slag met de dingen die zij
belangrijk vinden. Maar hoe zorg je ervoor dat zij voldoende
mogelijkheden hebben om invulling te geven aan datgene wat
hen beweegt? Als bewonersorganisatie leveren wij daar een
belangrijke bijdrage aan.
Eigenwijks maakt het mogelijk dat bewoners
een sterke positie hebben en een belangrijke
rol spelen. Vanuit onze onafhankelijke positie
informeren, activeren en adviseren wij bewoners
en bieden ondersteuning bij het organiseren en
uitvoeren van activiteiten of het behartigen van
belangen.

Hoe wij werken

nodig is en of en hoe wij daar een rol in kunnen spelen.
Ook met de wijkgerichte beroepskrachten en het politiek
bestuur houden wij intensief contact, zodat we weten waar
zij mee bezig zijn, wat zij voor bewoners kunnen betekenen
en andersom. Zo koppelen wij bewoners aan elkaar, aan
beroepskrachten en aan het politiek bestuur om samen te
werken aan sociaal sterke, veilige en leefbare buurten.

Wat wij doen

In Amsterdam Nieuw-West bieden de Huizen van de Wijk bij
uitstek de mogelijkheid voor bewoners om samen activiteiten
te organiseren die een positieve bijdrage leveren
aan het leven in de straten, buurten en wijken.
Daar organiseren wij ook de samenwerking tussen
bewoners, beroepskrachten en politiek. In deze
brochure leest en ziet u hoe wij dat doen en tot
welke mooie resultaten dat leidt.

wat bewoners beweegt

Om te weten wat bewoners beweegt onderhouden
onze opbouwwerkers voortdurend een groot en divers
bewonersnetwerk. Wij praten met bewoners over wat voor hen
belangrijk is, waar zij zich voor willen inzetten, wat daarvoor

Op het gebied van Wonen geven wij samen met
het Amsterdams Steunpunt Wonen invulling aan
het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West. Op
verschillende locaties verspreid over Nieuw-West houden wij
spreekuren voor individuele bewoners. Zij kunnen hier terecht
voor vragen of problemen op het gebied van huren en wonen.
Bewonerscommissies, huurdersverenigingen en andere
bewonersgroepen worden door ons ondersteund in hun rol

Kranslegging op het Sierplein tijdens dodenherdenking

In de Blijdestijntuin in het Rembrandtpark eten bewoners uit eigen tuin

als belangenbehartigers. U leest meer over het Wijksteunpunt
Wonen op pagina 20.

invulling te geven aan onderwerpen die op stadsdeelniveau
spelen. Dat varieert van de jaarlijkse herdenking van de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de organisatie van
vrijheidsmaaltijden en integratiediners tot het organiseren van
verkiezingsdebatten en het Rembrandtparkfestival. Telkens
vanuit de basis: wat bewoners beweegt!

De computer en het internet zijn niet meer weg te denken uit
ons leven. Maar niet iedereen heeft daar even gemakkelijk
toegang toe. Met DigiWijks bieden wij bewoners de
mogelijkheid om wegwijs te geraken in die digitale wereld.
Speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers geven op diverse
locaties in heel Nieuw-West computerlessen aan hun mede
buurtbewoners. Daarbij maken zij gebruik van zowel bestaand
lesmateriaal als zelf ontwikkelde modules, die nauw aansluiten
bij de doelgroep. Op pagina 14 kunt u nader kennis maken met
DigiWijks.
Bewoners zijn niet alleen actief in hun eigen straat, buurt
of wijk. Ook op stadsdeelniveau zetten zij zich in. Ons
Bewonersnetwerk Nieuw-West maakt het mogelijk om

Zo maken wij ons werk zichtbaar

Dagelijks genieten wij van de mooie resultaten van ons werk
met bewoners. Om u te laten meegenieten, maken wij ons
werk op verschillende manieren zichtbaar. De meest actuele
activiteiten zijn te volgen via onze website en facebookpagina’s. Op de achterzijde van deze brochure vindt u daarvan
een overzicht.
Maandelijks informeren wij u over allerlei wetenswaardigheden
middels een dubbele pagina in de Westerpost-edities van
Nieuw-West. Bent u geïnteresseerd in de meer inhoudelijke
Lees verder op volgende pagina >

Een sterk duo: Coffeemania en Eigenwijks
Het ligt niet erg voor de hand, een bewonersorganisatie en een horecaondernemer
die samen ondernemen. Toch gebeurt het. Coffeemania en Eigenwijks exploiteren
gezamenlijk een horecavoorziening in multifunctioneel centrum De Honingraat, waar
ook het Huis van de Wijk Slotermeer gevestigd is.
Om De Honingraat aantrekkelijk te maken voor alle bewoners, was de komst van een
eigentijdse horecaonderneming met een sociale signatuur meer dan gewenst. Een
ontmoetingsfunctie in het gebouw, zodat niet alleen de bezoekers van de bibliotheek,
het Huis van de Wijk, het Ouder- en Kindcentrum en Verloskundig Centrum Groei zich
thuis voelen, maar ook de gewone voorbijganger, de hotelgast, de portefeuillehouder,
de bankdirecteur, de marktbezoeker, de ambtenaar, de student en de hipster.
Om dit op deze plek mogelijk te maken, zijn Coffeemania en Eigenwijks een zakelijke
en inhoudelijke samenwerking aangegaan. Lokaal onderneemster Amel El Mahdadi
zorgt er met haar horeca- en gastronomische kwaliteiten voor dat Coffeemania De
Honingraat aan de Slotermeerlaan een heerlijke plek is om te genieten van een latte
macchiato, een verse gezonde lunch of een glas lekkere muntthee.

Jaarlijks organiseert Eigenwijks een Nieuwjaarsreceptie in De Meervaart. Op deze avond staan het (vrijwillig) bestuur en alle medewerkers van Stichting Eigenwijks samen
op de trappen. Bestuursvoorzitter Lieke Mensink presenteert dan de bestuurlijke visie op het voorbije jaar en het jaar dat komen gaat.
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achtergronden van en visie op ons werk met
bewoners? Dan kunt u zich gratis abonneren op het
blad Eigenzinnig. Daarin laten wij anderen aan het
woord over Eigenwijks, gaan wij dieper in op het hoe en
waarom van onze werkwijze en geven wij onze visie op
maatschappelijke ontwikkelingen in ons werkveld.
Uiteraard stellen wij bewoners ook graag in de
gelegenheid om op hun eigen manier te communiceren
over hun betrokkenheid bij de buurt. Daartoe
ondersteunen wij financieel, organisatorisch en
inhoudelijk de bewonersredacties van de buurtkranten
GaSet en NieuwSloten Nieuws.

En zo zijn wij georganiseerd

Bewoners die hun eigen tijd en energie inzetten voor
hun buurt en hun buren zijn het bestaansrecht van
onze organisatie. Daarom bestaat ons hoogste orgaan,
het Algemeen Bestuur, uit vertegenwoordigers van
zo’n 40 actieve bewonersgroepen in Nieuw-West. Zij
bewaken de doelstelling van Eigenwijks en vormen
het geweten van onze organisatie. Een Dagelijks
Bestuur van zes vrijwilligers houdt zich bestuurlijk bezig
met de meer dagelijkse gang van zaken en stuurt de
directeur aan. Onze werkorganisatie bestaat uit 30
medewerkers. Zij werken in de diverse buurten aan
de Huizen van de Wijk, het Wijksteunpunt Wonen,
Digiwijks en diverse andere kleinere projecten. Ons
Bedrijfsbureau is gevestigd op onze hoofdlocatie aan
de Jan Tooropstraat.

EIGENWIJKS IN BEELD

IdeeVoorJeBuurt.nl
Wij zijn graag bezig met vernieuwende ideeën. Bewoners
maken in toenemende mate gebruik van internet en sociale
media voor virtuele ontmoetingen en collectieve initiatieven.
De snelheid waarmee mensen elkaar vinden en een plan
maken rondom een gedeelde interesse via sociale media is
vele malen hoger dan bij de fysieke ontmoetingen. Binnen
no-time ontstaan ‘online’ groepen en verbanden van mensen
die iets met elkaar tot stand willen brengen. Die kracht kan
prachtig benut worden in het opbouwwerk.
In het kader van het Europees project Code for Europe
hebben wij samen met de Gemeente Amsterdam, Waag
Society, Voor Je Buurt, Amsterdam Smart City en Fixing What
Matters het online platform IdeeVoorJeBuurt.nl ontwikkeld.
Hier kan iedereen ideeën delen, projecten starten, middelen
ontdekken om van Amsterdam een nog leukere stad te
maken. Om te beginnen in Nieuw-West.
Bewoners, beroepskrachten, politici, ondernemers,
kunstenaars, iedereen kan zijn of haar idee op het platform
plaatsen en medestanders verzamelen. Om van een goed
idee te komen tot een project, financiering en uitvoering. Met
IdeeVoorJeBuurt.nl ontstaan nieuwe verbanden en nieuwe
manieren om goeie ideeën voor de stad tot uitvoering te
brengen. Passend bij deze tijd.

SANDALEN, LAARZEN EN GYMPIES
Steeds vaker ontdek ik in mijn werk een merkwaardige
combinatie van schoenen: links een sandaal en rechts
een laars. De sandaal draagt een zachte, aardige en
begripvolle boodschap uit: een echte Welzijnssandaal.
De laars verkondigt duidelijke, strenge en
rechtvaardige taal: een typische Legerlaars.
De sandaal houdt ons voor dat werk tot persoonlijke groei,
zelfstandigheid en economische onafhankelijkheid leidt.
Een lonkend perspectief.
De legerlaars waarschuwt: niet of onvoldoende meewerken
aan arbeidsintegratie kan leiden tot stopzetting van uw
uitkering.
Aan de keukentafel vertelt de sandaal over de zorg op
maat en de persoonlijke benadering. De sandaal vertelt
ons hoe mooi het is om iets voor een ander te betekenen.
Zorgen voor een ziek of oud familielid, buurman of buur
vrouw levert dankbaarheid, waardering en voldoening op.
De legerlaars waarschuwt opnieuw: uw familie, buren
en vrienden moeten die zorg wel gaan leveren, want de
overheid kan het allemaal niet meer betalen.
Voor kwetsbare bewoners heeft de sandaal de
verwachtingsvolle boodschap van de Dragende
Samenleving: bewoners met een lichamelijke of
verstandelijke beperking krijgen voortaan geen
dagbesteding meer bij een gespecialiseerde zorginstelling,
maar kunnen gewoon meedoen aan reguliere activiteiten
met allerlei andere buurtgenoten. Dat is veel fijner en het
voorkomt stigmatisering.
De legerlaars voegt daar streng aan toe: de sterke
bewoners moeten dit wel gaan regelen, want vanuit het
zorgbudget wordt dit niet meer vergoed.
Ongelukkige combinatie
Een mooi stel die sandaal en legerlaars. Maar ze
veroorzaken wel heel veel verwarring, boosheid,
frustratie, wantrouwen en andere negatieve energie in de

Tour Nieuw-West
Wie Eigenwijks en Nieuw-West beter wil leren kennen,
moet eigenlijk een keer met ons op stap. Daarom organiseren wij Tour Nieuw-West. Met een gezelschap van
maximaal 10 personen toert u met onze reisleider Elbert
van Duijkeren door ons mooie stadsdeel, langs de locaties
van Eigenwijks en maakt u kennis met onze medewerkers
en het prachtige werk met bewoners.
Zien en ervaren maakt nog meer indruk dan het lezen
van deze brochure. Een aanrader voor nieuwe medewerkers in Nieuw-West, voor mensen die hier net zijn komen
wonen en voor iedereen die gewoon eens een leuke tour
wil maken. Interesse? Neem gerust contact met ons op.
Tour Nieuw-West met medewerkers van woningbouwcorporaties
Stevige meningen tijdens een verkiezingsdebat dat Eigenwijks organiseerde rondom de gemeenteraadsverkiezingen

samenleving. Terwijl voor elk van hun opvattingen best wel
iets te zeggen is. Die zijn zo raar nog niet.
Maar het is de combinatie van sandaal en legerlaars die
niet gelukkig uitpakt. Het ziet er niet uit en het loopt voor
geen meter!
Langzaam maar zeker komen andere schoenen in beeld.
Schoenen die passen bij een tijdperk waarin de invloed
op de samenleving tot stand komt door netwerkvorming,
partnerschap, gedeelde passie, gelijkgestemdheid,
creativiteit - niet meer door machtsposities en sturing van
bovenaf.
Schoen die iedereen past
Deze tijd vereist dat links en rechts dezelfde soort schoen
aan hebben. Een schoen die geschikt is voor elk type
ondergrond, hobbelig of glad, zacht of hard. Die ook bij
ongebaande paden lekker loopt. Een schoen die geschikt
is voor elk weertype, wind, regen, sneeuw en zonneschijn.
Een schoen die in alle maten en kleuren verkrijgbaar is,
zodat iedereen hem kan dragen en die iedereen staat;
ongeacht sekse, geloofs- of levensovertuiging, culturele
achtergrond, leeftijd, seksuele geaardheid, kortom:
iedereen!
Deze tijd van snelle veranderingen en grote onzekerheden
vereist een schoen waarmee je wendbaar bent. Die het
je gemakkelijk maakt om van koers te wijzigen als dat
beter blijkt te zijn. Van die schoenen waar je honderden
kilometers op kunt lopen zonder blaren.
Die zowel bij hoge snelheid als bij
de soms noodzakelijke stilstand
comfortabel aanvoelen.
Ik zie gelukkig steeds
vaker gympies!
Dick Glastra van Loon,
directeur Eigenwijks
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Festivals in de wijk

Jaarmarkt
Geuzenveld

In Nieuw-West gebeurt van alles! Jaarlijks zijn er tientallen zo niet honderden
evenementen in de wijk waar bijna 145.000 mensen wonen.

Sinds vier jaar vormt zich
iedere zomer een lang lint
van vrolijke kraampjes en
podia in Geuzenveld; vanaf
het Lambertus Zijlplein tot de
Ruys de Beerenbrouckstraat.
Circa 5000 bezoekers flaneren
langs dit lint en genieten van
leuke koopjes, heerlijke hapjes
en bijzondere optredens! Er
zijn diverse podia, sport- en
spelactiviteiten. Stadsdeel
Nieuw-West en Eigenwijks
nodigen ieder jaar bewoners
en ondernemers uit om samen
te komen met ideeën voor de
invulling van de Jaarmarkt
Geuzenveld. Dat werkt, de markt
is jaarlijks een groot succes!

Rembrandtparkfestival
Al weer een decennium organiseren Groengras evenementen,
bewoners en Eigenwijks samen het Rembrandtparkfestival.
Afhankelijk van het weer biedt het festival - dat in het najaar
plaatsvindt - tussen de 2500 en 5000 bezoekers van alle
leeftijden en nationaliteiten een dag vol plezier.
Mensen leren er acrobatische trucs, genieten van bijzondere
optredens of komen gewoon lekker chillen. Jonge ontwerpers
verzorgen een vintage modeshow, er is een uitgebreide markt
met kraampjes en op de kinderboerderij wordt geknuffeld.
Het is een dag vol met lekker eten, mooie muziek,
spannend theater, cultuur, spiritualiteit en acrobatiek.
Iedereen die wil, kan meedoen; er is geen maximum-aantal
kraampjes of plekjes in het park. Het motto is: zwaan kleef
aan en tot een dag van tevoren melden bewoners uit West
en Nieuw-West zich met leuke initiatieven. Of mensen nu
een lekkere maaltijd willen verkopen of als Marylin Monroe
handtekeningen uitdelen, het kan allemaal!
Het Rembrandtparkfestival wordt jaarlijks mogelijk gemaakt
door de vele vrijwilligers en bijdragen van stadsdeel NieuwWest en West, woningcorporaties en het budget voor
bewonersinitiatieven. Soms worden onderdelen van het
festival middels crowdfunding gefinancierd.

Podium Honingraat
De Honingraat vierde in november
2014 haar eenjarig bestaan
met een cultureel weekend vol
activiteiten. Het Huis van de
Wijk Slotermeer werkt samen
met de Openbare Bibliotheek,
Coffeemania, Verloskundig
Centrum Groei en het Ouderen Kindcentrum aan een
overkoepelende programmering
in het pand waar alle partijen zijn
gevestigd. Er was een uitgebreid
cultureel avondprogramma
met optredens van SingerSongwriters, Storytellers en
dichters en zaterdag overdag
pakte heel cultureel Nieuw-West
uit met workshops en optredens
voor jong en oud. Ongeveer 1000
mensen bezochten het pand
en deden mee met een van de
vele workshops of
genoten van een
voorstelling.
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Huizen van de Wijk
Wat is een Huis van de Wijk?

In een Huis van de Wijk kunnen bewoners en professionals uit
de wijk elkaar ontmoeten en van alles organiseren. Er is ruimte
voor leuke, spannende, nuttige, grappige en informatieve
activiteiten. In Nieuw-West zijn in totaal zeven Huizen van de
Wijk die worden beheerd door vier verschillende organisaties.
Eigenwijks beheert sinds 2012 de Huizen van de Wijk in
Geuzenveld (15.500 inwoners) en Slotermeer (25.500
inwoners) en geeft daar - binnen de kaders die de overheid
geschetst heeft - naar eigen inzicht en met ruim 50 jaar aan
expertise invulling aan. Grootste verschil met het vroegere
buurthuis is dat de invulling van de dagelijkse gang van zaken
nog meer bij bewoners wordt gelegd. Voor ons was dit geen
nieuwe werkwijze, sterker nog, het is de essentie van onze
organisatie.

Sinds 2014 werken we samen met Impuls en Combiwel die
ieder ook twee Huizen van de Wijk in Nieuw-West beheren. De
Huizen van de Wijk van Impuls, die in Osdorp Midden / de Aker
(36.500 inwoners) en Sloten / Nieuw-Sloten (14.000 inwoners)
liggen, worden sinds 2015 ook aangestuurd door Eigenwijks.

De uitvoering

Bij Eigenwijks vinden we het belangrijk dat iedereen de kans
krijgt om activiteiten te ontwikkelen en om zich persoonlijk te
ontwikkelen. Sommige mensen hebben een druk bestaan en
vinden het leuk om één avond in de week een yogales aan te
bieden of te volgen, een ander zoekt een plek waar hij zich

kan ontwikkelen. Bij Eigenwijks kan dit allemaal: mensen
worden niet gedwongen meer te doen dan zij willen, maar wél
gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen.
Er zijn de afgelopen jaren diverse werkervaringsplaatsen
gecreëerd en steeds meer mensen helpen mee bij het reilen en
zeilen van het Huis. Vrijwilligers krijgen de tijd en ruimte om in
hun rol te groeien. Hun werk wordt in het begin gekoppeld aan
een professional als dat nodig blijkt. Een grote groep mensen
doet vrijwilligerswerk in het Huis; denk hierbij aan klusjes,
gastheerschap en receptiewerkzaamheden.
Onze opbouwwerkers zijn continu bezig met het faciliteren van
bewoners en helpen hen bij het ontwikkelen van activiteiten
waar de wijk leuker, spannender of wijzer van wordt.
Tegelijkertijd bieden we bewoners zo de mogelijkheid om hun
‘eigen kracht’ te ontdekken.

Buurthuiskamers
Om de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt en elkaar
te bevorderen stellen veel woningcorporaties buurthuiskamers beschikbaar. Bewoners kunnen daar in eigen beheer
gratis gebruik van maken voor activiteiten en vergaderingen.

De Huizen van de Wijk zijn zes dagen per week beschikbaar.
Bewoners organiseren er van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat
allerlei leuke en sportieve activiteiten. Er zijn onder andere dans-,
toneel-, zang- en sportclubs. Daarnaast worden er computer- en
taallessen aangeboden.
Tevens is er in het Huis ruimte voor individuele ondersteuning.
Er zijn spreekuren van de maatschappelijke dienstverlening, het
Wijksteunpunt Wonen en er is een advocatenspreekuur.

Regiegroep

Dag van de Dialoog

wat bewoners beweegt

Divers activiteitenaanbod

Een gedeelte van de georganiseerde activiteiten heeft wat
financiële steun nodig. Dit gaat dan om onkosten zoals
knutselspullen of de inhuur van een docent. In iedere wijk in
Nieuw-West is een budget beschikbaar voor dit soort kosten.
Sinds 2013 is ook in elke wijk een regiegroep, die bestaat uit
gemiddeld zeven bewoners en oordeelt over de initiatieven
van andere bewoners. Zij doen dit aan de hand van criteria
en onderwerpen die in een openbare bewonersbijeenkomst
worden opgesteld. In 2013 kozen bewoners ervoor om vooral die
initiatieven aan te moedigen die gaan over onderwerpen die in de
wijk aandacht behoeven. Favoriet zijn initiatieven die ontmoeting
(ook tussen verschillende bevolkingsgroepen / leeftijden)
bevorderen, verbetering brengen aan de leefomgeving (schoner,
veiliger) of zich richten op mensen met een kleine beurs. Ook
bepaalde doelgroepen zoals initiatieven voor ouderen, jongeren en
kinderen zijn extra gewild en er is ruimte voor kunst en cultuur in
de wijk.

Gezond
Slotermeer
Sinds 2014 is er in Slotermeer extra focus op gezondheid
in de wijk. Onder andere omdat het aantal mensen met
overgewicht en suikerziekte hier erg hoog is. In oktober
werd er een Gezondheidsfestival georganiseerd (zie ook
pagina 16-17) en er werden ruim 20 bewoners opgeleid
tot gezondheidsambassadeurs. ‘Gezond Slotermeer’ is
een samenwerking tussen Eigenwijks, De Zoete Appel,
BOOT en RIVM en wordt gefinancierd door Stadsdeel
Nieuw-West. Door het voeren van gesprekken met
buurtbewoners hebben de ambassadeurs het thema
gezondheid onder de aandacht gebracht. Hierdoor is er
meer inzicht verkregen in de behoeften van de bewoners
in de wijk en zijn er ideeën ontstaan om de wijk gezonder
te maken. Deze ideeën worden gerealiseerd door middel
van het budget voor bewonersinitiatieven.
Het Gezondheidsfestival bracht duidelijke wensen en
behoeften van bewoners naar voren. Er zijn al leuke
buurtinitiatieven uit voortgekomen, zoals workshops
raw food-energierepen maken, trainingen mindfulness,
workshop ‘groots wonen in een kleine woning’ en een
bootcamp voor kinderen.

De Regiegroep beoordeelt aanvragen tussen de 500 en 5000
euro. Lagere bedragen worden meestal door een opbouwwerker
beoordeeld, boven de 5000 euro vindt er een openbare
buurtraadpleging plaats.
De Regiegroepen in Geuzenveld en Slotermeer vergaderen
gemiddeld elke 6 weken. De aanvraagformulieren en bijbehorende
documenten worden vooraf door een medewerker van
Eigenwijks aan de leden van de Regiegroep verstrekt, die ook de
verslaglegging en de terugkoppeling naar de aanvragers verzorgt.
Bent u benieuwd wat bewoners dan allemaal voor leuke
activiteiten in de wijk organiseren? Dat is echt zeer divers, kijk
hiervoor gauw op de volgende bladzijde!

Buurtprofessionals maken eveneens dankbaar gebruik van de
mogelijkheid om dicht bij bewoners te kunnen werken. En ook
wij zijn blij met de buurthuiskamers. Er kan niet genoeg ruimte
zijn voor bewoners om hun activiteiten uit te voeren. Het in
goede banen leiden van een buurthuiskamer in beheer van
bewoners is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er komt heel
wat bij kijken. Er zijn bewoners die het hele reilen en zeilen
van een buurthuiskamer zelf uitvoeren en alles perfect onder
controle hebben. Maar er zijn ook buurthuiskamers die zich
naar verloop van tijd tot een woonkamer ontwikkelen voor allerhande privé-aangelegenheden of bezoekers van elders. Daar
schiet de buurt natuurlijk niks mee op.
Daarom maken wij met woningcorporaties graag afspraken
over onze aanvullende rol voor de buurthuiskamers. Onze
inzet is dan gericht op de ondersteuning van bewonersgroepen
bij het beheer en de programmering van hun buurthuiskamer.
Uiteraard kunnen bewoners altijd een beroep op ons doen voor
ondersteuning bij het organiseren van hun activiteiten in de
buurthuiskamers.

Buurthuiskamer De Buurtslager
De Honingraat

Het Pluspunt

Gezondheidsambassadeurs
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Bewonersinitiatieven
Talloos zijn ze; van buurtboekenkastjes
tot geluksdisco’s, van buurtcampings tot
straatsport! Er zijn heel veel activiteiten
in het Huis van de Wijk zoals tango, yoga,
taekwondo, tafeltennis, mozaïek, zangkoren
en samen koken. En ook daarbuiten gebeurt
van alles om ervoor te zorgen dat de wijk
leuker, sportiever, gezonder en gezelliger
wordt.

Bewonersinitiatieven
Slotermeer

2013

2014

Bewonersinitiatieven
Geuzenveld

2013

2014

aantal initiatiefnemers

92

114

aantal initiatiefnemers

63

77

ingediend

134

158

ingediend

105

105

toegekend en uitgevoerd

112

150

toegekend en uitgevoerd

89

96

tussen 0 en 500 euro

74

105

tussen 0 en 500 euro

62

63

tussen 501 en 5000 euro

36

43

tussen 501 en 5000 euro

26

33

meer dan 5000 euro

2

2

meer dan 5000 euro

1

0

gemiddeld budget

€ 836

€ 733

gemiddeld budget

€ 644

€ 900

Schildercursus in Ons Pand

Hardloopclub in Sportpark De Eendracht

Al die initiatieven worden bedacht en
georganiseerd door bewoners uit de
buurt. Vaak doen zij dit op eigen kracht.
Soms hebben ze bij de organisatie wat
ondersteuning nodig, dan haakt een
opbouwwerker van Eigenwijks aan. Veel
initiatieven gaan met gesloten beurs:
iemand biedt iets aan wat hij leuk vindt
en een ander leert hier van. Het enige wat
nodig is, is een ruimte om de activiteit uit
te voeren. Dat kan in het Huis van de Wijk
of in een van de buurthuiskamers. Andere
initiatieven brengen onkosten met zich
mee of willen gebruik maken van bepaalde
kennis. Daarvoor is financiering nodig,
hiervoor is geld beschikbaar. Over de
besteding van dit geld wordt besloten door
de regiegroep.

Project X streetsports

Buurtboekenkastjes worden verspreid door de wijk zodat iedereen boeken kan ruilen

Lekker dansen op de Geluksdisco in Westside

Keti Koti in Geuzenveld

Burendag bij buurthuiskamer Tante Ali

Overdag runt hij een kapperszaak in de Lodewijk van Deijsselbuurt ‘s avonds
geeft hij Taekwandoles in De Honingraat

Buurtcamping aan de Vening Meineszlaan

Lekkere taart op Burendag in De Honingraat
Zouk in het Pluspunt

Burendag bij buurthuiskamer De Dichter
Turkse kookles in De Honingraat
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DigiWijks
Wat is DigiWijks?

De digitale ontwikkeling in de samenleving gaat snel, is
veelomvattend en biedt vele mogelijkheden. Eigenwijks
vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om
daar gebruik van te maken. Onder de titel DigiWijks maken
bewoners elkaar wegwijs in de digitale wereld.
Tijdens onze basiscursus Klik2Klik leren bewoners elkaar om
te gaan met een computer. Er zijn 35 lessen per week op 15
verschillende locaties in Nieuw-West. Maar liefst 40 speciaal
opgeleide vrijwilligers bieden meerdere cursussen voor
iedereen die wil leren werken met een computer. Mensen die
bij aanvang nog niet met de muis en het toetsenbord konden
werken, kunnen na deze cursussen het internet op, e-mailen
en flyers maken in Word. De locaties zijn zeer
divers: de Huizen van de Wijk, basisscholen,
vrouwen- en mannencentra. De cursussen
van DigiWijks zijn mede daardoor ook geschikt
voor kwetsbare buurtbewoners die op deze
manier toegang krijgen tot dit soort algemene
voorzieningen.

volgen, doen zij nieuwe contacten op. Zij krijgen een klik met
buurtgenoten met wie zij normaal gesproken niet zo snel in
contact zouden komen.
Daarnaast verbreedt de toegang tot het internet hun leefwereld.
Door de vaardigheden die ze hebben opgedaan kunnen ze in
contact komen en blijven met geliefden en dierbaren hier in
Nederland maar ook met familie in het buitenland.
DigiWijks is flexibel. Naast onze reguliere cursussen die
zes weken duren, organiseren wij op verschillende plaatsen
computercafés waar mensen in alle gezelligheid met al
hun computervragen terecht kunnen. Ook organiseren wij
regelmatig workshops die inspelen op de behoeftes van de
buurtbewoners. Zo zijn er workshops Windows
8.1 georganiseerd op aanvraag van de ANBO
Geuzenveld-Slotermeer.

DigiWijks

Al onze docenten zijn enthousiaste
wijkbewoners die zijn opgeleid om hun eigen
buren wegwijs te maken in de digitale wereld.
Deze ruim 40 buurtbewoners nemen het
initiatief en houden het project draaiende.

Een veelgehoorde klacht van het internet is dat dit de
banden tussen mensen zou verkillen. Maar bij DigiWijks
leren deelnemers veel meer dan alleen het klikken met de
muis. Doordat zij samen met buurtgenoten de cursussen

De vrijwilligers zijn eigenlijk een soort kleine
ondernemers die zelf verantwoordelijk zijn voor
de werving, intake en planning van de cursisten. Dit proces,
waarbij aan de vrijwilligers wordt gevraagd zelf nog meer
verantwoordelijkheid te nemen, is uitdagend. Ook omdat veel
van hen zelf ooit leerden computeren bij DigiWijks en soms pas
een paar jaar computervaardig zijn. Omdat Eigenwijks en de
vrijwillige docenten van mening zijn dat juist hier in Amsterdam
Nieuw-West het ‘werk’ nog lang niet af is en er nog steeds
bewoners zijn die nog niet met de computer overweg kunnen,
blijven we ons inzetten voor computerlessen voor iedereen die
daar behoefte aan heeft.

Grip op je Geld in De Honingraat

Klik2Klik in het PlusPunt

Geen verkilling maar verbinding

DigiWijks is actief in Amsterdam Nieuw-West, maar we hebben ook
contacten met vergelijkbare projecten in andere delen van het land.
Zo kunnen we van elkaar leren. Wij zijn partner in het project Leef en
Leer!, samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), lokale
zender AT5, Educatieve Televisie (ETV) en de gemeente Amsterdam.
Leef en Leer! is een educatief netwerk voor Amsterdammers die hun
taal-, reken- of digitale vaardigheden willen verbeteren en wordt mede
mogelijk gemaakt door de Europese Unie.
Samen met de OBA organiseren wij in de bibliotheek Slotermeer een
Leef en Leer! inloopspreekuur. Buurtbewoners worden door een vrijwilliger van DigiWijks of een medewerker van de OBA te woord gestaan.
Heeft een bezoeker behoefte aan de ontwikkeling van taalvaardigheden, dan zorgt een medewerker van de OBA ervoor dat hij of zij bij de
juiste activiteit terecht komt. Wil de bezoeker graag digitale vaardigheden ontwikkelen, dan helpt een vrijwilliger van DigiWijks hem of haar
verder. Buurtbewoners met de Leef en Leer!-pas krijgen korting op een
DigiWijks-computercursus.
Computercursus bij De Kandelaar (Leger des Heils)

Meer werk voor de vrijwilligers

wat bewoners beweegt

Naast onze Klik2Klik basiscursussen bieden
wij verschillende cursussen aan op thema’s.
Voor wie meer wil weten over financiële zaken
is er de cursus ‘Kijk op Geld’. En voor mensen
die hun gezondheid willen verbeteren hebben
we een module ‘Kijk op Gezondheid’. De cursussen worden
ontwikkeld en aangeboden aansluitend op de wensen van
bewoners.

Samenwerken

De technische ontwikkelingen staan niet stil. Dat maakt
het speelveld van DigiWijks dynamisch. Meer dan 10.000
bewoners van Nieuw-West hebben inmiddels een cursus
gevolgd. Onze enthousiaste vrijwilligers zullen nog duizenden
van hen de komende jaren de digitale vaardigheden aanleren.

Waarom een computercursus bij DigiWijks?
Wie kunnen dat beter aan u uitleggen, dan onze eigen
fantastische docenten!

Docent Naima: “Digitaal communiceren is snel en goedkoop,
het is niet iets alleen voor jongeren, het opent nieuwe werelden
voor iedereen of je nu jong bent of oud. In de cursussen van
DigiWijks worden de cursisten goed geholpen en begeleid. Er
is aandacht voor het individu.”

Cursus Kijk op Gezondheid

Docent Merlin: “De lessen worden gegeven in kleine groepjes
in een rustig tempo, daarnaast worden wij als docenten ook
goed getraind door Eigenwijks. Voor mij is het een roeping
geweest om bewoners in Amsterdam Nieuw-West de digitale
wereld te laten verkennen. Op deze manier zijn ze niet
afhankelijk van anderen.”
Docent Ayse: “Ik vind het fijn dat ik mensen mijn kennis
kan overdragen, tegenwoordig moet men zoveel doen op de
computer en er zijn nog heel veel mensen die de computer
nooit gebruiken. Ik ben blij dat ik dit aan mijn buurtbewoners
kan leren.”
Basisschooldocent Patricia: “DigiWijks biedt een mooie
kans om ouders, naast de ouderochtenden, meer met elkaar
in contact te brengen en zo leren ze van elkaar. Door ouders..
voor ouders..”

Computerles bij het Leger des Heils

Leven in de
brouwerij
Leven in de
brouwerij
Leven in de
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Leven in de brouwerij

Zaterdag 25 oktober vond in De Honingraat het gezondheidsfestival ‘Voel je
goed in Slotermeer’ plaats. Alles stond deze dag in het teken van geestelijke
en lichamelijke gezondheid. Meer dan 400 bezoekers genoten van een
gevarieerd aanbod aan activiteiten, workshops, informatiekramen en hapjes. Het was een
leuke dag waar veel informatie werd opgedaan, maar ook volop werd gelachen, bewogen
en gegeten. Ook werden de gezondheidsambassadeurs in het zonnetje gezet. Zij ontvingen,
uit handen van bestuurscommissievoorzitter Achmed Baâdoud en wethouder Eric van der
Burg, een welverdiend certificaat voor hun inzet.

Brassa Dey

Zaterdag 24 november werd
op het Lambertus Zijlplein in
Geuzenveld Brasa Dey gevierd.
Op die dag wordt jaarlijks gevierd
dat Suriname onafhankelijk werd.
Buurtbewoonster Josta Mormon nam
samen met een aantal buurtbewoners
het initiatief voor Brasa Dey. Er was
lekker eten en heel veel muziek onder

andere van bazuingroep Faith and Joy
en Jet-Music. Ook een Gospelkoor
vulde het plein met warme tonen. De
dag werd geopend met een toespraak
van Carmen Marcus. Brasa Dey werd
mede mogelijk gemaakt door het
budget voor bewonersinitiatieven van
Geuzenveld.

Gezondheidsfestival

Eat and Meet

Gezonde rap

Speciaal voor het project ‘Gezond Slotermeer’ maakte
Rivelino Rigters van LOUD ACADEMY onderstaande rap
die hij tijdens het Gezondheidsfestival ten gehore bracht.

Ik breng je vitamine S,
S van Slotermeer en Nieuw-West
Als het gaat om jouw gezondheid,
Ga dan alleen for the best.
Ik heb het nu over een gezond leven,
Een goed doel om met z’n allen naar te streven
Let op je voedsel, je lijf en je leven.
Een goed lichaam is je maar 1 x gegeven
Je voelt je goed, als je weet wat je eet.
Dus eet gezond en zorg dan ook dat je beweegt.
Voel je gezond en neem initiatief
Als ambassadeur van dit buurtcollectief
Veel fruit, veel groente, eet goed.
Het Huis van de Wijk geeft je meer dan genoeg.
Leef wijs, leef bewust, zorg voor je lichaam en wees uitgerust.
Gebruik de kennis die je nu opdoet
En onderwijs jezelf want rust roest (2x)

Wat was het een geweldige dag! Woensdag
11 juni 2014 genoten ruim 250 bewoners
van alles wat er in en rond De Honingraat
te doen was tijdens het Eat and Meetfestival. De partners in De Honingraat
(Eigenwijks, OBA, Coffeemania, Groei,
OKC en Dock) organiseerden dit festival
samen met tientallen vrijwilligers. Het
Eat and Meet-festival stond in het teken
van gezond eten, lekker koken en elkaar
ontmoeten, en dat gebeurde volop!
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Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
Wat is de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) beoogt
dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid voor hun
leven nemen en elkaar ondersteunen. De wet moet ervoor
zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen en meedoen in de samenleving, het liefst geholpen
door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt,
biedt de gemeente ondersteuning. Vanaf 2015 worden
aanvragen voor aanvullende zorg, die eerst landelijk
beoordeeld werden, per gemeente geregeld met als doel
om meer op maat gemaakte ondersteuning te bieden.

Wat doet Eigenwijks met de WMO?

Sinds 2014 werken we samen met Impuls en Combiwel
aan ‘WMO in de wijk’, waarbij wij de spannende uitdaging
aangaan om ook de meest kwetsbare bewoners van
Nieuw-West een plek te bieden in de Huizen van de Wijk.
Er worden activiteiten ontwikkeld voor en door bewoners
uit specifieke doelgroepen. Het gaat dan om mensen
die steeds meer op zichzelf zijn aangewezen voor
vrijetijdsbesteding, zelfontplooiing en ontmoeting, zoals
ouderen met een beperkt sociaal netwerk, ouderen met
beginnende dementie of mensen met psychosociale
beperking en mensen die voor maatschappelijke opvang
zijn afgewezen.

Samenwerken in de wijk

Voor deze opdracht is het heel belangrijk om
samenwerking te zoeken met diverse zorginstellingen in
Nieuw-West. Wij hebben ons netwerk uitgebreid en zijn de
samenwerking aangegaan met fysiotherapeuten, dokters,
tandartsen, wijkverpleging en diverse instellingen voor
geestelijke gezondheidszorg. Al deze partijen hebben
een belangrijke doorverwijsfunctie. Deze aanpak werkt; in
toenemende mate maken mensen die in een kwetsbare
positie zitten gebruik van de voorzieningen van het Huis
van de Wijk en daarbuiten.

Buurthuiskamer
Het Honk
Als één van de
onderdelen van
‘WMO in de Wijk’
heeft Eigenwijks
de samenwerking
met Nivon en Anbo
geïntensiveerd. In
Het Honk aan het
Jan de Louterpad in
Slotermeer worden
door deze twee organisaties al jaren lang diverse activiteiten
voor ouderen georganiseerd. De locatie heeft nu de functie van
‘Huiskamer van de Buurt’ gekregen, waar eenzame ouderen en
ouderen met een licht verstandelijke beperking of beginnende
dementie ook ontvangen worden en verder geleid naar
bestaande activiteiten.

Gezonde leefstijl
Onder kwetsbare buurtbewoners is vaker sprake van een
minder gezonde leefstijl. Een groep van 20 vrouwen in een
kwetsbare positie is gedurende 20 weken in De Honingraat
aan de slag gegaan met bewustwording over gezond leven.
Onder begeleiding van Actenz en Eigenwijks hebben zij een
programma samengesteld van themabijeenkomsten, workshops
en discussies. Met elke deelnemer wordt een persoonlijk
ontwikkelingsdoel opgesteld, zodat aan het eind van het traject
kan worden beoordeeld in welke mate het doel is bereikt.

Tuinieren bij Ontkiem West
Ontkiem West ligt op een stuk braakliggend terrein in Geuzenveld dat
inmiddels is omgetoverd tot een bloeiende oase van kunst, cultuur,
tuinieren, eensgezindheid en koken. Er wordt gezamenlijk getuinierd,
heerlijk gekookt en gegeten en diverse theaterprojecten ontwikkeld.
Eigenwijks heeft contact gelegd met deze groep en gerealiseerd dat
mensen die kwetsbaar zijn en behoorlijk veel ellende hebben meegemaakt
ook meedoen. Het gaat om mensen die, net als ieder ander, de behoefte
hebben om ergens bij te horen. Ontkiem West is daar de perfecte plek voor;
de sfeer is er goed en de activiteiten zijn laagdrempelig.
De bloemen groeien prachtig bij Ontkiem West. Foto: Timo Gilhuis

Buurtredacties
In de laatste jaren zijn heel wat bewonerskranten door
bezuinigingen ter ziele gegaan. Wij zijn blij dat GaSet en
NieuwSloten Nieuws overeind zijn gebleven. De kranten
bespreken lokale onderwerpen die andere stadsdeeloverkoepelende kranten soms laten liggen vanwege de
schaalgrootte maar die wel belangrijk zijn in de buurt. Iedere
editie zorgt dan ook voor diverse reacties uit de buurt.

GaSet
GaSet is sinds 2003 dé buurtkrant van Geuzenveld en Slotermeer.
Bewoners schrijven en produceren de krant met ondersteuning vanuit
Eigenwijks. Per editie zijn er drie redactievergaderingen waarin ideeën
en de richting van inhoud van onderwerpen worden besproken, artikelen
worden geredigeerd en de opgemaakte editie wordt beoordeeld.
De bewonersredactie houdt het functioneren van de wijk nauwlettend in
de gaten en schrijft over allerlei ontwikkelingen. Hoe gaat het met het
afvalbeleid, wordt er netjes geparkeerd? Daarnaast is er ruimte voor
(ontroerende) verhalen, interviews en foto’s van mensen en
activiteiten uit de buurt. Ook wordt discussie over actuele thema’s die
leven in de wijk niet geschuwd.
Er is de laatste jaren gewerkt aan een diverse redactie. De redacteuren
zijn tussen de 25 en 80 jaar oud. Ook kinderen hebben sinds 2014
een vaste pagina in de krant: GaSet Junior. Daarnaast maakt
een kunstenaar voor iedere editie een passende cartoon en een
gepensioneerd politicus schrijft columns. De 8 pagina’s tellende GaSet
verschijnt ieder kwartaal in een oplage van 25.000 en wordt huis-aanhuis verspreid in Geuzenveld en Slotermeer.

Buurtkrant
nummer
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NieuwSloten Nieuws
NieuwSloten Nieuws bestaat maar liefst 15 jaar en is de
buurtkrant van, voor en door bewoners van Nieuw Sloten en
Park Haagseweg in een oplage van 6000 exemplaren. De krant
verschijnt in principe zes keer per jaar. De redactie bestaat uit
zeven enthousiaste leden en een vaste cartoonist. Daarnaast
leveren de wijkagenten, de wijkcoördinator en het Huis van de
Wijk redactionele bijdragen.
De krant informeerde sterk over de renovatie en herinrichting
van het België-plein en zorgde ervoor dat heel wat Slotenaren
naar bijeenkomsten kwamen om hierover mee te denken.
De afgelopen drie jaar werd er ook jaarlijks een themanummer
gewijd aan zzp´ers. Daarin kregen zij de gelegenheid zichzelf
aan de buurt te presenteren.
Sinds 2007 functioneert de krant, onder de bezielende leiding
van buurtbewoner Cees Fisser, geheel zelfstandig. Eigenwijks
verzorgt alleen de administratieve taken. Het ultieme voorbeeld
van de kracht van bewoners.
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Wijksteunpunt Wonen
Wat is het Wijksteunpunt Wonen?

op de ‘slooplijst’ werden gezet omdat ‘de woonkwaliteit niet
meer van deze tijd’ zou zijn, worden nu geschikt gemaakt
voor nog eens 10, 15 of 25 jaar. De bewonersinvloed hierop
is minimaal. Bij stedelijke vernieuwingsprocessen die wel
doorgaan, is merkbaar dat de bewonersparticipatie onder druk
staat. Afspraken per corporatie lopen soms zodanig uiteen dat
er sprake is van ongelijke positie van bewoners die op een
steenworp afstand van elkaar wonen.

Iedereen wil prettig wonen: een huis hebben waar het fijn
thuiskomen is na een school- of werkdag. Maar ook een huis
waar u zelfstandig kunt wonen als lopen minder makkelijk
gaat en natuurlijk moet de huur elke maand op te brengen
zijn. Probleemloos wonen is helaas niet voor iedereen
vanzelfsprekend.
Het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West is dé plek waar
iedereen terecht kan voor vragen over huren en wonen.
Het Wijksteunpunt wordt bemand door medewerkers van
Eigenwijks en het Amsterdams Steunpunt Wonen.

Jarenlange ervaring

Een team van 14 medewerkers staat voor u klaar om vragen
en problemen te bespreken. Dat geldt zowel voor individuele
bewoners als voor georganiseerde bewoners in een
bewonerscommissie, huurdersvereniging of vereniging van
eigenaren. Jaarlijks hebben wij gemiddeld 5000 keer contact
met bewoners in Nieuw-West met vragen over wonen of
problemen met de woningeigenaar.

Wat voor vragen?

U kunt bij ons terecht met uw vragen over huren en wonen,
bijvoorbeeld over de hoogte van uw huur, de servicekosten of
als u vindt dat uw huisbaas te weinig aan het onderhoud van

De opbouwwerkers hebben jarenlang ervaring met
renovatie- en sloop- en nieuwbouwtrajecten en kennen alle
regels, rechten en procedures. Ze ondersteunen bestaande
bewonerscommissies en helpen bij het formeren van een
nieuwe bewonerscommissie als die er nog niet is in een
Nieuwbouw Slotervaart-Noord
Moestuinbakken bewoners Voermanstraat

uw woning doet. Maar ook als u op zoek bent naar een andere
woning en niet zo goed weet welke stappen u daarvoor kunt
ondernemen of als u zich afvraagt hoe een Vereniging van
Eigenaren precies werkt.

onderhandelbaar is en legt dit uit aan de bewonerscommissie,
zodat deze goed geïnformeerd de onderhandeling met de
woningbouwcorporatie aangaat.

Kortom, voor alles over wonen kunt u bij ons terecht. Dat kan
via onze website, door langs te komen op ons kantoor aan het
Groenpad 4 of bij een van onze spreekuren in de buurt. Onder
meer in de Huizen van de Wijk in Geuzenveld en Slotermeer en
bij Eigenwijks in Slotervaart is een wekelijks spreekuur.

Bovenstaande teksten zijn tot stand gekomen met hulp van
de brochure over het Wijksteunpunt Wonen die in 2014 werd
gepubliceerd. Die brochure werd geschreven door Nanny de
Jager.

Stedelijke vernieuwing

Om de zoveel tijd zijn woningen toe aan een opknapbeurt.
Meestal gaat het om onderhoud. Maar het kan ook ingrijpender
zijn. In Nieuw-West zijn de afgelopen decennia veel woningen
gerenoveerd of gesloopt. De huurders van deze woningen
moesten vaak tijdelijk of definitief naar een andere woning
verhuizen. Dit zijn zeer ingrijpende trajecten voor mensen die
al lang op een plek wonen. Vanuit het Wijksteunpunt Wonen
helpen de opbouwwerkers bewoners om zich te organiseren en
op te komen voor hun woonbelang.

Recente ontwikkelingen
Denkteam Anton Struikbuurt

Leren zoeken
Weet u niet hoe de website van
Woningnet werkt? Lukt het niet om zelf
een woning te zoeken? En wilt u dat
graag leren?
Wij hebben speciale spreekuren waar
vrijwilligers u leren zoeken. Na een tijdje
kunt u het helemaal zelf!

Als gevolg van de kredietcrisis zijn sloop- en
nieuwbouwbesluiten de laatste jaren vertraagd of niet
uitgevoerd. Wooncomplexen die een aantal jaren geleden

Plesmanflat
Meer dan 70% van de bewoners van de flats langs de Plesmanlaan
stemde in december 2013 voor een renovatieplan. Daar zag het in het
begin helemaal niet naar uit! Er waren grote bezwaren tegen het plan
van woningcorporatie De Alliantie dat in eerste instantie alleen maar over
opknap van de buitenkant ging. Het bleek dat bewoners ook graag nieuwe
keukens en badkamers wilden, maar geen huurverhoging.Een actieve
bewonerscommissie onderhandelde met ondersteuning van het Wijksteunpunt met de corporatie. Uiteindelijk werden de woningen van binnen en
van buiten gerenoveerd en bleef de huurverhoging zeer beperkt.

Stedelijke vernieuwing Staalmanpleinbuurt

buurtje. Vervolgens wordt duidelijk uitgelegd wat er allemaal
mogelijk is, zonder dat de mening van de opbouwwerker een
rol speelt. Er wordt gekeken naar wat de bewoners beweegt en
wat zij willen.
Zaken die worden besproken zijn: willen bewoners de renovatie
of sloop? Zo niet wat zijn dan hun mogelijkheden? Zo ja, dan
zijn onder meer de nieuwe huurprijs en terugkeerregelingen
onderhandelbare punten. De opbouwwerker weet wat er

Huurverlaging
In 2013 startten 215 huurders
met onze ondersteuning een
procedure voor verlaging van
de huur en/of de servicekosten.
De huurcommissie stelde bijna
80% van deze huurders geheel
of gedeeltelijk in het gelijk. Zij
kregen een huurverlaging van
gemiddeld 60 euro per maand.

Huurders aan het woord

Energie besparen
Er zijn nog veel slecht geïsoleerde woningen in Amsterdam
Nieuw-West. In deze woningen gaat veel warmte verloren
als het buiten koud is. Misschien geldt dat ook voor uw
woning. Wilt u graag besparen op uw energieverbruik?
Wij kunnen u adviseren hoe u dit kunt aanpakken. U kunt
ook een afspraak maken voor een energiescan bij u thuis.
Een medewerker van het Wijksteunpunt Wonen bekijkt
dan welke energiebesparende maatregelen in uw woning
mogelijk zijn.
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Winterse evenementen

Als het wat kouder wordt, is het heerlijk om binnen te blijven, kaarsjes en kachel aan en genieten van die
huiselijke en knusse sfeer. Toch waren er in Geuzenveld en Slotermeer ook nog genoeg redenen om naar
buiten te gaan in die koude wintermaanden.

Kerstdiner PlusPunt
In een bomvolle ontmoetingsruimte van het
Pluspunt kwamen de heerlijke gerechten
van Sylvia van Eer en haar fantastische
kookteam weer goed tot zijn recht. Op
dinsdag 9 december kokkerelden de
dames dat het een lieve lust was en heel
wat mensen genoten van deze speciale
kersteditie! Het kookteam is razend beroemd
in Geuzenveld en omstreken, al enkele jaren
koken zij om de twee weken op dinsdag
en kunnen buurtbewoners voor een kleine
bijdrage aanschuiven en genieten van een
heerlijk diner en elkaar. Waar het kan zetten
de dames een bordje bij, maar er is een
ledenstop omdat het altijd vol zit.

Winterspektakel

Wat was dat genieten! Live muziek, een
rodelbaan, poffertjes, koek en sopie;
het Winterspektakel op zaterdag 13
en zondag 14 november bracht het
Lambertus Zijlplein in winterse sferen.
Ook waren er 40 rommelmarktraampjes
die gecoördineerd werden door
buurtbewoonster Marianne KerkmanRes. Stadsdeel Nieuw-West,
woningcorporatie Stadgenoot en
een grote groep actieve bewoners
maakten er met hulp van de pot voor
bewonersinitiatieven een prachtig
weekend van.

Kerstrommelmarkt

Op donderdagmiddag 18 december werd het terrein van de
Noordmansschool, het Altra College en De Ontmoetingskerk
omgetoverd tot een grote uitgebreide en sfeervolle kerstrommelmarkt
met circa 100 kramen van particulieren onder de bezielende
leiding van Nicole van den Berg. Gedurende de middag waren er
leuke activiteiten voor jong en oud. Er was vrolijke muziek, warme
chocolademelk, poffertjes, oliebollen en meer. Dit alles werd mogelijk
gemaakt door heel wat actieve bewoners, het stadsdeel en het budget
voor bewonersinitiatieven.

ORGANISATIE VAN SAMENWERKENDE WIJKBEWONERS
Dit is een uitgave van Stichting Eigenwijks.
Verschijningsvorm: elf keer per jaar in de Westerpost edities Nieuw-West.
Mededelingen, reacties en ingezonden brieven kunt u sturen naar de redactie:
Stichting Eigenwijks - Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam
T: 020 346 06 70 - E: diana@eigenwijks.nl
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Bewonersinitiatieven Slotermeer Digiwijks zoekt
'intakers en planners'
DigiWijks zoekt twee
vrijwilligers werving, intake
en planning in Osdorp/
Nieuw-Sloten en GeuzenveldSlotermeer
DigiWijks is het project van
Eigenwijks dat zorgt draagt
voor digitale participatie van
bewoners in Amsterdam
Nieuw-West, waarbij digitale
communicatiemiddelen als
middel tot verbinding worden
ingezet. Simpel gezegd
willen we door middel van
computercursussen en
workshops de bewoners
van Nieuw-West digitale
vaardigheden bijbrengen
en met elkaar in contact
brengen. De Klik2Klik
computercursussen zijn daar
een goed en bekend voorbeeld
van.

Wilt u op de hoogte
blijven van alles wat
we doen?

Buurtcamping Slotermeer.

Ook in 2014 was er
weer budget voor
bewonersinitiatieven en
daar is rijkelijk gebruik
van gemaakt. Stichting
Eigenwijks beheert samen
met de regiegroep Slotermeer
dit budget.
De regiegroep Slotermeer
vergadert eens in de maand
op een dinsdagavond
om aanvragen voor
bewonersinitiatieven te
behandelen. Eén week voor de
vergadering kunnen bewoners
hun aanvragen inleveren, zodat
de regiegroep zich in kan lezen.
De laatste vergadering in
2014 was op donderdag 18
december. Deze vergadering
was dus een keer verschoven
naar een donderdag vanwege
het personeelsuitje van
Eigenwijks. Tijdens deze
vergadering hebben we
afscheid genomen van vijf
oude regiegroep leden (Tilly
Hendrik, Rob Spithorst,
Irene Kopp, Khadija Amzdar
en Bram Niesen en vijf
nieuwe regiegroep leden
verwelkomd (Erik Blokland,
Mip van Suchtelen, Mohamed
Bouyaddou, Asli Bedirhanoglu
en Daisy Shori).

totaal. Charlotte Lehman en
Fatima Zohra Aidani hebben
zich in augustus al aangesloten
bij de regiegroep, zodat de
ervaring van de oude leden
niet verloren zou gaan. De
regiegroepleden zijn allemaal
actieve vrijwilligers die zich
betrokken voelen bij de
ontwikkeling van onze buurt
en iets voor Slotermeer willen
betekenen. Zij hebben allemaal
hun eigen kennis en ervaringen
die van pas komen tijdens de
vergadering.

• Eten bij Loyd op
woensdagavond in Huis van
de Wijk De Honingraat waar
bewoners samen eten voor
weinig geld;
• Naailes voor vrouwen waar
zij leren om patronen en
traditionele kleding te maken;
• Chi Kung, een gemengde
beweegles voor zowel het
lichaam als de geest.
• Voetbaltoernooi, indoor voor
mannen, jong en oud.
Ook in 2015 is er weer
budget toegekend vanuit
het Stadsdeel Nieuw-West
voor bewonersinitiatieven in
Slotermeer. Als je een goed
idee hebt voor Slotermeer, kan
je hiervoor dus een aanvraag
indienen.
Als uw aanvraag voldoet aan
de criteria voor toekenning,
wordt deze (geheel of
gedeeltelijk) gehonoreerd en
kunt u aan de slag met het
realiseren van uw idee.

Elk jaar volgen honderden
bewoners van Amsterdam
Nieuw-West een cursus
of workshop op vijftien
locaties verspreid door het
hele stadsdeel. De wereld
digitaliseert, steeds meer zaken
moeten geregeld worden op
de computer, tablet of met een
smartphone. Het is daarom zeer
belangrijk dat alle bewoners
van Nieuw-West hiermee weten
om te gaan. Ruim veertig
enthousiaste vrijwilligers staan
daarom elke week klaar om
deze bewoners les te geven
en te ondersteunen. Om dit
hele proces in goede banen
te leiden is DigiWijks nu op
zoek naar twee enthousiaste
en gestructureerde vrijwilligers
die de docenten kunnen
ondersteunen door de werving,
intake en planning van de
cursisten in goede banen te
leiden. We zijn opzoek naar één
vrijwilliger die dit kan doen voor
Osdorp en Nieuw-Sloten en één
vrijwilliger voor GeuzenveldSlotermeer.

locaties in de wijk, door
bijvoorbeeld het eigen netwerk
aan te spreken, bijeenkomsten
te bezoeken en folders
te verspreiden. Een groot
netwerk in de buurt en goede
communicatieve vaardigheden
zijn dus zeer welkom.
- De vrijwilliger houdt
intake gesprekken met de
aangemelde cursisten,
bepaalt het niveau van de
cursist en regelt de betaling
van de cursusgelden. De
vrijwilliger heeft hierin een
ondersteunende taak op
locaties waar dit door de
docenten zelf wordt gedaan.
- De vrijwilliger verzorgt de
planning van de cursussen op
de verschillende locaties in
de wijk of ondersteunt bij de
planning op locaties waar dat
door de docenten zelf gedaan
wordt.

Volg Eigenwijks dan digitaal!
www.eigenwijks.nl
Een aantal leuke initiatieven
die hebben plaatsgevonden in
2014 zijn:
• Sportinstuif (voetbal,
volleybal, tennis, kickboksen,
etc.) voor mannen, jong en
oud;
• Buurtmoestuinproject
waarbij bewoners een eigen
moestuintje bijhouden;
• Knutselclub voor kinderen
in de Buurtslager,
georganiseerd door
studenten van Vooruit;
• Yoga voor verschillende
doelgroepen in Huis van de
Wijk De Honingraat;
• Computercursussen voor
beginners en gevorderden in
de West Side;
• Buurtcamping waar bewoners
samen genieten van muziek
en spelletjes;

De taken zullen op de
verschillende locaties in de wijk
worden uitgevoerd alsmede
op het hoofdkantoor van
Eigenwijks in Slotervaart. We
gaan op dit moment uit van een
tijdsinvestering van ongeveer
4 uur per week.
Vind jij het leuk om het grote
DigiWijks Team te versterken
meld je dan nu aan! Dat kan bij
Nathan Ririhena via nathan@
eigenwijks.nl. Vertel daarbij ook
wat over jezelf en waarom we
juist jou zoeken.
Wil je eerst meer informatie?
Bel dan Nathan Ririhena op
06-33342881 of 020-3460677.

Daar kunt u zich ook inschrijven voor onze
e-mailnieuwsbrief, meer lezen over ons bestuur
en de individuele contactgegevens van onze
medewerkers vinden.

Op dit moment bestaat de
regiegroep uit zeven leden in

Dus… heeft u een goed idee
en wilt u dit graag realiseren
voor uw medebewoners uit
Slotermeer? Dien dan een
aanvraag in bij Stichting
Eigenwijks, t.a.v. Mare van der
Velden en wie weet kunt u dit
jaar nog aan de slag!
Mare van der Velden
Opbouwwerker Eigenwijks

Wat zijn de precieze taken
van deze vrijwilligers?
- De vrijwilliger werft actief
cursisten voor de verschillende

www.facebook.com/eigenwijks
Gratis ontbijt
voor mannen in De Honingraat

Kijk voor meer informatie over
DigiWijks op de website van
Eigenwijks, www.eigenwijks.nl.

www.facebook.com/HuisvandeWijkSlotermeer
Fotopuzzel
www.facebook.com/HuisvandeWijkGeuzenveld
www.facebook.com/klik2klik.amsterdam
www.facebook.com/Rembrandtparkfestival
Timothy Bohte
www.facebook.com/wswonen

Vanaf 10 februari kunnen alle
mannen uit Slotermeer elkaar
elke dinsdagochtend ontmoeten
tijdens een gratis ontbijt in De

Honingraat. Tijdens het ontbijt
gaan we met elkaar in gesprek,
leren we elkaar en de buurt
beter kennen en krijgen we
voorlichting over verschillende
interessante zaken. Om 12.00
uur zal het ontbijt gezamenlijk
worden afgesloten. Vindt u het
leuk om andere mannen in
Slotermeer te leren kennen?
Gezamenlijk te eten? En
daarnaast informatie te krijgen
over allerlei zaken en activiteiten

die spelen in Slotermeer en in
uw leven? Dan moet u zeker
eens langskomen. Het ontbijt
vindt elke dinsdagochtend
plaats van 10.00 uur tot 12.00
uur in het Huis van de Wijk
Slotermeer, De Honingraat.
Het ontbijt wordt georganiseerd
door Stichting Eigenwijks en
Prezens. Wilt u meer informatie
neem dan contact op met Nathan
Ririhena (nathan@eigenwijks.nl /
06-33342881).

Wij hebben weer een hoop
reacties ontvangen op de
foto die wij op onze pagina
in december geplaatst
hebben! Op een enkeling
na wist iedereen de juiste
locatie. Het plein op de foto
is het Lambertus Zijlplein in
Geuzenveld.

De winnaar van de taart van
Banketbakkerij Schouten is:

https://twitter.com/eigenwijks
Ook vullen we maandelijks twee pagina’s
in weekblad de Westerpost en bent u altijd
welkom op al onze locaties, waar enthousiaste
medewerkers u graag bijpraten.

Eigenwijks: wat
bewoners beweegt

wat bewoners beweegt

