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Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Slotervaart Zuid 

 

1. Samenvatting  

 

Resultaten en doelen  doel werkelijk 

Openstelling totaal 2014  8000  

Openstelling kwartaal 2 (Anker, BOR FIEP en Einstein)  2000 3739 

Programmering totaal 2014  6000  

Programmering kwartaal 2 (Anker, BOR FIEP en Einstein)  1500  

Programmering kwartaal 2 

Huis van de Wijk Het Anker 

Satelliet BOR EINSTEIN 

Satelliet BOR FIEP 

  

 

 

 1830 

 1218 

  2189 

Bezettingsgraad  

Het Anker 

Einstein 

BOR FIEP 

  

80% 

 

91 %   

85 %   

93 % 

Ondersteuning activiteit / initiatief    

 

Doelafspraken  Bijzonderheden 

Ruimtebieding   

(Technisch) beheer   

Programmering / ondersteuning   

Communicatie   

Gebruikersgroepen   

Vrijwilligers - incidenteel   

Vrijwilligers – structureel   

Bereik   

 

Aanvulling en toelichting 

Er is een nieuwe kinderactiviteit gestart;  Teken je rot, Schilder je wild!       
Voor kinderen 6 t/m 11 jaar in Het Anker. Vanaf de 2

de
 activiteit doen er iedere week 12 

kinderen aan mee met en zonder beperking.  

De verkennende gesprekken met Broedplaats Acta waren positief en de afspraak is 

gemaakt dat we de komende jaren intensief gaan samenwerken om de buurt te versterken. 

De nieuwbouw van Calvijn biedt de buurt extra locaties die aanvullend op onze locaties zijn. 

We gaan samen de buurt hiervoor enthousiasmeren. 

De actie van onze buren De Groene Veltman op 17 mei hebben we ondersteund door onze 

locatie Het Anker  die dag open te stellen en de buurt wederom de gelegenheid te geven met 

ons kennis te maken. Een zeer geslaagde dag voor de buren en voor ons. 

Verkennende gesprekken zijn gevoerd met projectontwikkelaar Hillen & Roosen over 

samenwerking i.h.k.v. (sociaal) bouwproject delflandpleinbuurt. 

 

 

  



 

 

2. Voortgang per categorie doelafspraken en bereik 

 

Doelafspraken over ruimtebieding: 

Ruimtebieding  Bewoners(groepen) en partners in de wijk weten de weg 

naar het Huis van de Wijk goed te vinden. Ook in het 2
de

 

kwartaal zijn er weer nieuwe ‘gebruikers’ in de locaties Het 

Anker, BOR Einstein en BOR Fiep, zowel voor structurele 

als incidentele activiteiten. Als voorbeeld noemen we de 

buurtmoeders die nu zelfstandig verder gaan in de Einstein 

los van Stichting Harmonieus Samenleven. Er komen 

nieuwe groepen maar soms ook stoppen groepen omdat 

het tijdelijk is of omdat ze lastig deelnemers kunnen 

vinden/behouden. 

Dit jaar gaan we intensiever inzetten op het bijwonen van 

gebruikers van de gebruikersoverleggen waarvoor nu een 

vaste jaarplanning is gemaakt. 

 

Is er voldoende 

spreiding in de verhuur 

geweest? 

 n.v.t. Vooralsnog betalen meeste groepen geen huur voor 

ruimtegebruik en is invulling geven aan wederkerigheid 

belangrijker. In de Fiep is 1 groep die 40,- p.w huur betaald 

voor 1 dagdeel p.w. En in Einstein en Anker incidenteel. 

Overig   

Vaste groepen hebben zelf een sleutel (en soms alarmcode). Een aantal 

bewoners/vrijwilligers kan extra ingezet worden om de locatie te openen/sluiten 

(wederkerigheid).  

Los van de bestaande locaties worden verschillende activiteiten indien wenselijk ook 

ondergebracht op andere locaties, waaronder: Coffeemania, het Cordaangebouw, 

bredeschool Fiep Westendorp, het braakliggend terrein in de Delflandpleinbuurt.  

 

Doelafspraken over beheer, herkenbaarheid en voorzieningen 

Beheer  
/  
 

Zelfbeheer door de vaste gebruikers- / 

bewonersgroepen. Ondersteuning / faciliteren 

incidentele gebruikers door vrijwillig beheerders. 

Er is een vaste vrijwilligersgroep voor beheer in 

Het Anker voor ma t/m vrij 9-17 uur. Dit gaat 

redelijk goed. Vanaf januari 2014 is de inzet van 

beheer BOR FIEP veranderd. Tegelijkertijd heeft 

de BOR FIEP in eerste helft van 2014 een groei 

doorgemaakt in aantal gebruikersgroepen. De 

medewerker Participatie & Activering heeft een 

aantal taken overgenomen. Er is in deze periode 

veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

gevraagd aan de gebruikersgroepen. Door 

toename van groepen is extra druk op het delen 

van de fysieke ruimte gekomen. Na een half jaar 

blijkt extra inzet/begeleiding vanuit agogisch 

beheer hierbij zeer wenselijk. Er zijn spanningen 

tussen groepen onderling en bepaalde 

vaardigheden zullen nog bijgebracht moeten 

worden. In de 2
e
 helft van 2014 worden hiervoor 



 

 

uren gereserveerd om van de locatie samen met 

de gebruikers een multifunctionele, veilige, 

zelfstandig draaiende ontmoetingsplek voor 

bewoners te maken.  

Staat en onderhoud 

Goede (technische) staat  Is verbeterd. Onderhoudreparaties door SD is 

gaande in Anker en Einstein. SD heeft plannen 

om Einstein te verbouwen. 

Stand van zaken Het Anker: 

- toegankelijkheid is verbeterd door opruwing 

hellingbaan en ook is er een leuning aangebracht 

langs deze hellingbaan 

- verlenging leuning buitentrap is gerealiseerd 

- toegang tot dak ivm glasbewassing en reparatie 

sunscreens is inmiddels ook gerealiseerd maar 

aanpassing hangtrap is nu waarschijnlijk nog 

noodzakelijk  

- de warmte huishouding blijft lastig met name de 

vloerverwarming. We hopen dat het 

energieonderzoek van het SD aanleiding geeft tot 

aanpassing.  

 

Stand van zaken BOR Einstein: 

- tussenwand grote BOR ruimte is defect. 

Planning reparatie loopt inmiddels 

- verbouwing BOR/school ivm toegankelijkheid 

invaliden toilet en vervanging gebarsten buitenruit 

is in planning 

 

In BOR FIEP zijn er nog steeds af en toe 

problemen met de werking van de sleutels. De 

VVE is dit wederom aan het onderzoeken.  

Een extra deurbel voor BOR 3 is geplaatst. 

Naambordjes moeten nog komen. 

Met de komst van Harmonieus Samenleven heeft 

de BOR FIEP te veel meubels die niet goed 

opgeslagen kunnen worden. Meubels staan nu in 

de weg en dit komt de functionaliteit van de BOR 

1 en 2 (muziek- en bewegingslokaal) niet ten 

goede. Extra opbergruimte is gecreëerd, maar is 

nog onvoldoende om alle groepen te kunnen 

voorzien in zijn/haar spullen. Daarbij komt dat de 

ruimte van de BOR fysiek niet geschikt is voor 

klassikaal gebruik van grote groepen. Combiwel 

wilt direct na de zomer met het Stadsdeel en 

Harmonieus Samenleven zoeken naar een 

oplossing.  

Technisch beheer wordt nu uitgevoerd door 

conciërge van de school. Wegens bezuinigingen 

KBA komt deze functie te vervallen. Een andere 



 

 

medewerker van school zal deze taken na de 

zomervakantie gaan waarnemen. Aandachtspunt: 

kwaliteit en haalbaarheid in de gaten houden.  

Schoon  Anker 5 x per week door prof. schoonmaak. 

Aanvullend door groepen zelf. Ramen lappen 

buitenzijde Anker nog steeds niet mogelijk 

(onderdeel reparatie Stadsdeel) 

Einstein prof schoonmaak, net als in de BOR 

FIEP, aangevuld met 2x per week schoonmaak 

door vrijwilliger.  

Sociaal en technisch veilig  Het is nog steeds rustig voor de deur van Het 

Anker en dus voor de avond- en 

weekendgroepen ook. 

 

 

Sinds er in het vorige kwartaal in de BS Fiep en 

de BOR is gestolen (er is onder andere een 

beamer ontvreemd uit de BOR FIEP) heerst er 

een algemeen gevoel van onveiligheid. 

Gebruikers passen extra op bij het binnenlaten 

van onbekenden en de deuren van de BOR gaan 

op slot indien niet in gebruik.  Er komt een apart 

alarm segment voor de BOR FIEP, zodat er een 

zelfstandig alarm is. Dit is nog niet in werking 

(wacht op stichting KBA) 

Herkenbaarheid en toegankelijkheid 

Herkenbaar als huizen van de wijk?  Ja 

Voor iedereen open en toegankelijk?  Ja  

Voor iedereen fysiek toegankelijk?   Geen invalidentoilet in BOR Einstein. 

(wordt wellicht bij de komende verbouwing 

opgelost) 

Voorzieningen  

Internet en computers beschikbaar?  Anker 2 openbare computers en WIFI. 

Computer in BOR FIEP 3 van Impuls is weg 

gehaald. Combiwel gaat op zoek naar een 

vervanger. 

Horeca en keuken beschikbaar?  Anker bar en kleine keukenfaciliteit. BOR 

Einstein alleen functionele keuken en BOR 

FIEP kleine keuken. 

Hoeveel van deze voorzieningen worden er gebruikt en door wie?  

Alle groepen maken gebruik van bovenstaande voorzieningen. 

Doelafspraken over programmering en ondersteuning (waaronder activiteiten): 

Programmering / ondersteuning   Bewoners(groepen) worden 

ondersteund en/of gefaciliteerd bij de 

organisatie van buurtgerichte activiteiten. 

 Focus ligt in eerste instantie op eigen 

regie, netwerk buurtbewoner en 

zelfredzaamheid. 

 Ondersteuning gegeven aan 

bewoners(groepen) met diverse vragen en 



 

 

bewoners(groepen) die een 

subsidieaanvraag hebben ingediend voor 

Bewonersinitiatieven 2014.  

 In 2
e
 helft 2014 komt extra ondersteuning 

voor beheer en groepen in BOR FIEP. Er 

zijn onderling spanningen geweest in 1
e
 en 

2
e
 kwartaal. Op 5 juni heeft i.s.m. Inkr8 een 

buurttreffer plaatsgevonden (methodiek om 

met elkaar in gesprek te gaan; respect, 

wederzijds begrip). Evaluatie is geweest 

en PvA in de maak voor het najaar. 

Activiteiten 

Activiteiten en aantal deelnemers: 

Anker 

BOR Einstein 

 

 

BOR FIEP 

  

Anker:          1830 activiteiten-uren 

Einstein:      1218 activiteiten-uren incl    

                    Bredeschool, incl Jongerenwerk 

 

BOR FIEP:  2189 activiteiten-uren 

Programmering   Activiteiten in de wijk en in het HvdW zijn 

buurtgericht, worden door bewoners zelf 

georganiseerd (waar nodig door HvdW 

ondersteund) en zijn grof onder te verdelen 

in: beweging&gezondheid, ontmoeting en 

ontwikkeling&emancipatie. 

 Op het gebied van kwetsbare bewoners is 

Combiwel, samen met partners in de wijk, 

een startmotor van verschillende projecten.  

Bijzonderheden: 

Highlights 

De Culturele Commissie Staalmanpark heeft ism de Brede School Coordinatie Einstein voor 

ouderen en kinderen uit groep 7 de voorstelling Hokjesgeest georganiseerd in Het Atrium.  

Ouderen en jeugd raakten daardoor op een leuke interactieve manier met elkaar in contact 

en in gesprek. Dit was voor alle partijen een groot succes. Het HvdW was de verbindende 

factor.  

 

Naar aanleiding van de Open Dag gaat een Yoga docent nu via de Culturele Commissie 

yogalessen voor ouderen verzorgen in Het Atrium.  

 

De vrijwilligers van de ouderenhuiskamer hebben samen met 2 jongeren voor ouderen in de 

buurt een Paasbrunch georganiseerd (gesubsidieerd uit Bewonersinitiatieven).  

 

Het buurtrestaurant in de BOR FIEP waar door kinderen van de BSO UK FIEP werd gekookt 

voor ouderen uit de buurt, heeft een terugloop in bezoekers gehad en is momenteel niet 

rendabel om voort te zetten. Combiwel heeft samen met UK een enquête in de buurt 

verspreid om de behoefte te peilen en te kijken of een doorstart in het nieuwe schooljaar een 

optie is of dat er voor een andere vorm gekozen wordt.  

 

Op 6 Juni is er een eerste inspiratiebijeenkomst met afvaardigen van Huis van de Wijk, 

Broedplaats Acta en de  regiegroep Slotervaart Zuid geweest waarin gebrainstormd 

werd op welke manier er samengewerkt kan worden om de buurt te verlevendigen en op 



 

 

leefbaarheid te verbeteren. Er zijn een aantal concrete plannen uit voortgekomen die 

uitgewerkt gaan worden en waarvan er in ieder geval 1 kinderbuurtactiviteit wordt ingediend 

bij de eerstvolgende vergadering van de regiegroep. 

 

Ondersteuning 

Geboden ondersteuning    

Actieve ondersteuning   

Bijzonderheden: 

 Wekelijks spreekuur medewerker P&A;  

 ondersteuning Regiegroep;  

 ondersteuning bij invullen aanvragen bewonersinitiatieven op afspraak.  

 Telefonisch, per mail, via voorlichtingsbijeenkomsten en persoonlijk bewoners wegwijs 

gemaakt in de sociale wijkkaart (en bewoners voorzien van info en advies op het gebied 

van zorg, welzijn en leefbaarheid), geïnformeerd over de diverse activiteiten in de 

locaties en in de buurt. 

 Bewoners zijn ondersteund bij het organiseren van activiteiten.  

 

In Staalmanpleinbuurt zijn er gesprekken gevoerd met bewoners, bewonersorganisaties en 

professionals. Dankzij de extra inzet van medewerkers Participatie & Activering en 

jongerenwerk zijn de gespannen relaties in de buurt verbeterd, bijvoorbeeld ouders en 

school en bewoners onderling. In dit proces zijn ook de belangrijke bewonersorganisaties, 

zoals de moskee, meegenomen en betrokken geraakt. Er is een begin gemaakt met het 

ontwikkelen van netwerken (professionals en bewoners) die een bijdrage kunnen leveren 

aan de leefbaarheid van de buurt. Er valt nog veel te doen om deze buurt sterker en 

gezonder te maken. 

 

Een goede start is gemaakt met de integrale aanpak staalmanpleinbuurt waar ook het Huis 

van de Wijk een plek in heeft.  

Afspraken en kwetsbare groepen 

Professionele instellingen  In Slotervaart Zuid hebben we nog steeds de 

focus op de kwetsbare groepen: volwassenen 

en kinderen met een beperking, ouderen, 

mensen die dreigen in een isolement te raken 

en mensen met psychosociale problematiek. 

Hierop wordt extra tijd en inzet geïnvesteerd 

om deze groepen een eigen/veilige plek in de 

wijk te bieden. Dit doen we in samenwerking 

met partners in de wijk (zie verderop in de 

scorecard samenwerkingspartners). 

NIEUWE Binnengehaalde groepen   

Bijzonderheden: 

De nieuwe activiteit i.s.m. de GGZ Fit op muziek draait vanaf het begin goed in Het Anker. 

Deelnemers voelen zich hier op hun gemak. Deze activiteit wordt onderdeel van het WMO 

project Leefstijl. 

 
Voor alle buurtbewoners die een kinderwerkactiviteit in de buurt organiseren zijn we gestart 
met een informatiebijeenkomst over regels stellen, VOG en om,elkaar beter te leren kennen. 
We willen dit vaker herhalen en er staat nu nog een kinder- EHBO training in de planning. 
 
 
 



 

 

Start van de WMO projecten 
Op 29 april is het Moesbak tuinieren van start gegaan. Met in eerste instantie 4 deelnemers 
worden in 10 bakken groenten en kruiden gekweekt en verzorgd. Al snel is de groep 
aangegroeid tot 11 deelnemers waarvan er inmiddels 3 afgevallen zijn. 
2x per week komt de groep bij elkaar bij Centrum de Tour van HVO/Querido, van daaruit 
vertrekken we naar de moesbakken. De deelnemers en de begeleiders zijn enthousiast, de 
eerste sla en tweede lichting radijsjes zijn geoogst en smakelijk bevonden. Als het te hard 
regent om buiten te werken is er een binnenprogramma, gelukkig hebben we dat nog maar 
2x hoeven inzetten. Ook is er een bezoek gebracht aan de moestuin van het Acta-gebouw 
en is er die middag al flink meegewerkt. De intentie is om ook regelmatig op de vrijdag 
middag in de Acta-tuin mee te gaan werken. 
De projecten Leefstijl,  In de Mix en Activiteitencarrousel kunnen beginnen zodra er 
voldoende deelnemers zijn. De programma’s en methodiek liggen klaar om uitgevoerd te 
worden, de werving is in volle gang. 

 

Geweigerde activiteiten 

Geen geweigerde activiteiten  Behalve feestaanvragen   

In Het Anker extra yoga groepen (opnieuw) 

vanwege het reeds grote aanbod hiervan in de 

locatie 

 

Bijzonderheden: 

 

 

Doelafspraken over communicatie en herkenbaarheid: 

Communicatie   

Informatievoorziening 

Voldoende informatie over HvdW?  Persberichten, jekuntmeer.nl, Combiwel 

website, activiteitenkalender website 

Stadsdeel, flyer actie i.s.m.  voorlichtingen, 

verschillende flyers, 

Een overzicht van alle pr-activiteiten is op te 

vragen bij het Huis van de Wijk. 

Sinds de vrijwilliger PR  er in het 1
e
 kwartaal 

mee is gestopt is er nog steeds 1vrijwilliger 

actief voor PR. Er wordt nog steeds actief 

gezocht naar meer vrijwilligers die zich willen 

bezighouden met de PR. Groepen zelf worden 

gestimuleerd ook vooral zelf PR te maken voor 

hun activiteit. De versterkte zichtbare 

samenwerking van WMO project: De Bank van 

NW zorgt voor toename matching 

vrijwilligerswerk en matching naar zowel 

activerende activiteiten in de Huizen als wel BI 

en samenwerkingspartners in de Wijken. 

 

De prikborden en de folderrekjes geven een 

goed overzicht van de diverse 

bewonersinitiatieven. 

Volgens huisstijl HvdW?  Ja + logo Combiwel wordt gebruikt op posters 

 

 



 

 

Bijzonderheden: 

Het spreekuur blijkt nog steeds als vast moment in de week te werken. Zowel voor 

bestaande bezoekers, nieuwe bewoners en netwerkpartners is het fijn dat er altijd 1 moment 

in de week een P&A’r fysiek aanwezig is.  

 

 

Herkenbaarheid accommodatie 

Accommodatie herkenbaar?  ja 

Volgens de huisstijl?  ja 

Proactieve actie behoud en 

vergroten herkenbaarheid? 

 Een proactieve houding tijdens (netwerk) 

bijeenkomsten met (groepen) bewoners en/of 

collega’s en face to face contacten met 

bewoners vanuit de visie dat dit meer resultaat 

oplevert dan een folder. 

Bijzonderheden: 

In het tweede kwartaal heeft de medewerker Participatie & Activering weer aan diverse 

nieuwe netwerkpartners en groepen voorlichting op maat gegeven over Het Huis van de 

Wijk, de mogelijkheden voor bewoners, de ondersteuning die we bieden als ook de BI uitleg. 

Hieruit zijn al dwarsverbanden en koppelingen gemaakt met andere bewoners, bestaande 

initiatieven en nieuw te starten activiteiten. 

 

De Open Dag van 17 mei heeft het contact met de directe buren versterkt. Nieuwe ideeën 

zijn geïnventariseerd en diverse bewoners zijn gekoppeld aan elkaar die met hetzelfde idee 

rondlopen. Zo wordt er bekeken of het kinderballet uitgebreid kan worden met een groep 

voor de allerkleinste, gaat er yoga plaats vinden in Het Atrium en heeft de kinderactiviteit 

nieuwe kinderen met een actieve moeder geworven. Ook de Griekse dansgroep uit de BOR 

FIEP heeft contact gemaakt met buurtbewoners en gekeken wordt naar extra inzet voor en 

met de buurt. 

 

 

 

 

Doelafspraken over gebruikersgroepen en vrijwilligers: 

Gebruikersgroepen  Het Anker: 106  groepen(vast en incidenteel) 

Einstein:      52 groepen(vast en incidenteel) 

BOR FIEP:  14 vaste gebruikers per week 

Incidentele vrijwilligers   

Structurele vrijwilligers  Bar/beheer:                                           6 

PR:                                                        1 

Schoonmaak BOR FIEP                       1 

Contactpersoon groepen/activiteiten: 80 

Regiegroep:                                         13 

Bijzonderheden: 

Alle bewonersgroepen werken zelfstandig volgens Welzijn Nieuwe Stijl. Contactpersoon/ 

sleutelfiguur die de groep vertegenwoordigt neemt deel aan het gebruikersoverleg. 

Sleutelvrijwilliger opent en sluit voor incidentele groepen. 

 

Een ex deelneemster van Kunstcafe heeft via Claire Janssen van afdeling Sport een cursus 

Sportleidster gevolgd en assisteert nu de docent van Fit op Muziek die hier nieuw op de 

donderdag plaats vindt. 



 

 

Inmiddels is er een nieuwe vrijwilliger voor de administratie. Vanwege zijn handicap wordt er 

voor hem een ruime en rustige werkplek in Het Anker gereserveerd op de dagen dat hij vast 

aanwezig is.  

 

De Culturele Commissie Staalmanpark heeft hier met heel veel enthousiasme de Bingo voor 

het nieuwe WMO project In de Mix (i.s.m. Prisma) gedraaid.  

 

 

Doelafspraken over bereik en samenstelling: 

Bereik: 

Bereik  Kwetsbare burgers worden bereikt middels contact 

en samenwerking met partners die met deze 

groepen werken (zie samenwerkingspartners). 

Kwetsbare bewoners nemen ook deel aan 

bestaande activiteiten. Er is sprake van ‘inclusief’ 

werken en dito programmering. 

Evenwichtige samenstelling  We hebben een redelijke afspiegeling van de wijk in 

het Huis van de Wijk. Er is extra inzet gepleegd om 

‘nieuwe’ bewoners, maar ook de middenklasse meer 

te bereiken. A) om ze op de hoogte te brengen van 

het Huis van de Wijk, maar B) ook om bv een 

beroep te doen op hun inzet voor de buurt en C) 

subsidieregeling bewonersinitiatieven met 

bijbehorende wijkagenda onder de aandacht te 

brengen.   

Doelgroepen  M.b.t. project sociaal isolement onder ouderen in de 

Delflandpleinbuurt zijn de ouderen van allochtone 

afkomst slecht in beeld en de behoefte moeilijk te 

inventariseren. Extra inzet wordt gepleegd om deze 

doelgroep te bereiken en te laten participeren 

(indien wenselijk). Ook een mogelijke doorstart van 

het buurtrestaurant wordt onderzocht samen met 

BSO UK. 

 

Doelstellingen behaald?   

Bijzonderheden: 

 Via regelmatige PR van het spreekuur van het Huis van de Wijk komen er steeds meer 

bewoners langs voor vragen, ondersteuning aanvragen BI of ondersteuning bij het opzetten 

van een bijeenkomst  

 

 

 

3. Overige afspraken 

 

Werkwijze en samenwerkingsverbanden  

 Eigen kracht van de bewoners (Welzijn Nieuwe Stijl) vormt de basis van alle contacten 

met (groepen) bewoners en gebruikers van het Huis van de Wijk.  

Bewoners en gebruikers betrekken bij en verantwoordelijk laten zijn voor eigen 

activiteiten en Huis van de Wijk in het algemeen is altijd uitgangspunt waarbij onderlinge 

samenwerking sterk gestimuleerd wordt. Medewerker Participatie & Activering speelt rol 



 

 

in koppelen van vraag en aanbod van bewoners(groepen) en organisaties en streeft 

naar optimaal en efficiënt gebruik van middelen en beschikbare ruimte. 

 Middels het bijwonen van diverse externe overleggen blijft gewerkt worden aan 

uitbreiding netwerk. Uiteraard gaat dit wel ten koste van aanwezigheid in de wijk en Huis 

van de Wijk zelf, een goede balans vinden hierin en prioriteiten stellen is belangrijk. 

Evenals het behouden van ‘flexibele ruimte’ voor nieuwe contacten en/of projecten waar 

het Huis van de Wijk een rol in kan spelen. 

 In dit kwartaal is afgesproken dat we intensief gaan samenwerken met de Acta en dat 

we samen een projectvoorstel gaan schrijven. 

 In samenwerking met Calvijn, afdeling Wijken van het Stadsdeel en medewerker 

Participatie & Activering wordt de buurt na de zomer gestimuleerd na te denken over 

invulling van de buurtlocaties aan “ De Strip”.  

 De samenwerking met Fieldlab heeft nog geen vaste vorm gekregen maar is nog wel 

aan de orde/  

 Verkennende gesprekken zijn gevoerd met projectontwikkelaar Hillen & Roosen over 

samenwerking i.h.k.v. (sociaal) bouwproject delflandpleinbuurt. 

 In het tweede kwartaal 2014 hebben de volgende instanties samenwerking gezocht met 

het huis van de wijk en/of andersom  

 

Cordaan thuiszorg                             De Regenbooggroep, poeldijkstraat 

Zwerfvuil pilot (Stadsdeel)                 Stichting educatieve projecten 

Stichting Markant                              De Vriendendienst (maatjesproject Regenbooggroep) 

 Acta                                                  EZI  

Corporaties                                       Nieuwe Huisarts OH gebouw    

Loket Zorg en Samenleven              The Basement  

Stadsdeel                                          Hotel West Inn 

WSW                                                 De Alliantie 

SEZO                                                HVO Querido poeldijkstraat 

Projectontwikkelaar Hillen&Roossen 

Acta kunstenaars en andere huurders van de broedplaats 

Actenz en Prezens                            Huisartsen/poh’er dlp-buurt 

Impuls                                                Huismeester Complex Up Town – Down Town 

Jongerenwerk Combiwel                   Hogeschool van Amsterdam 

Bredeschoolcoördinatie Combiwel    Eigen Wijks 

Dialoog in actie (diakonie)                 HVO Querido – dac de Tour 

Samen Doen, bredeschool Fiep Westendorp 

UK kinderopvang en Buitenschoolse Opvang 

De diverse WMO partners in het kader van de extra projecten die dit jaar worden opgezet 

 

 

4. Vrije ruimte 

Hokjesgeest “ Oud ontmoet Jong”  



 

 

 
 

 

17 Mei Open Dag Huis van de Wijk Slotervaart Zuid 

 
 

 

Paasbrunch door ouderen/jongeren voor ouderen uit Delflandpleinbuurt 

 

 

 

 

 

 

 

 


