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WHO CARES?

THEY CARE!

WE CARE!

De jaren waarin de Oosterparkwijk zowel positief als negatief in de belangstelling stond van
de landelijke media, liggen inmiddels vele jaren achter ons. Wat de Oosterparkwijk kenmerkt,
is de vooroorlogse architectuur, geïnspireerd door invloeden van de Amsterdamse school en
architecten als Bouma en Dudok. De verrezen naoorlogse woningbouw en industrie wordt
momenteel gesloopt of herontwikkeld. Met het verdwijnen van het Oosterparkstadion en de
geplande sloop van het Treslinghuis, sterft het kloppende hart van de Oosterparkwijkers in
hoog tempo af. In de snel veranderende maatschappij ziet men dat de rol van de overheid
inzake de zorg wordt overgedragen naar de burger. Men zal steeds meer afhankelijk worden
van mantelzorgers, wat een sterk sociaal netwerk vereist. In de Oosterparkwijk ligt sociale
cohesie diep doordrongen in de burgers en leefomgeving. Deze sociale cohesie dient als uitgangspunt voor de toekomst te worden gebruikt. Naast het verzamelen van mantelzorgers
dient men tevens te werken aan een hoog peil van de eigen gezondheid. Geluk, beweging,
zuurstof en zonlicht zijn in deze van levensbelang. Door bewust te kiezen om spreiding aan
te brengen in dagelijkse functies wordt men gedwongen om meer gebruik te maken van de
wijk. Het aanleggen van toegankelijke ﬁets- en voetpaden dient mensen uit te nodigen vaker
de auto te laten staan. Met het spreiden van dagelijkse voorzieningen door de buurt worden
de bewoners op een laagdrempelige manier gestimuleerd hun huiskamers te verlaten en de
straat op te gaan. Een intensieve samenwerking met de bewoners in het proces is essentieel: de inwoner van de Oosterparkwijk weet immers het beste waar zijn of haar hart ligt en
waar behoefte aan is. De op deze poster voorgestelde kansen dienen slechts als vertrekpunt
om het gesprek aan te gaan met de bewoners van de wijk in hun zoektocht naar een breed
gedragen toekomst. De voorgestelde visie beoogt middels bewonersparticipatie de sociale
cohesie in de wijk te vergroten door voorzieningen te creëren, te stimuleren en te faciliteren
in een omgeving die uitnodigt om samen te komen. Deze visie staat voor een Oosterparkwijk
waarin haar bewoners op een gezonde wijze gelukkig oud kunnen worden. De visie bestaat
uit slechts twee op het oog simpel lijkende uitgangspunten:

Bewoners weten als geen ander wat er speelt in
hun wijk en kunnen vaak een goede bijdrage leveren aan het in kaart brengen en prioriteren van
kansen. In de Oosterparkwijk zien wij de bewoners
en andere belanghebbenden, waaronder hulpverleners en mantelzorgers, als de ervaringsdeskundigen. Gekeken naar de verschillende (burger)
initiatieven die zich nu al ontplooien in de wijk,
waaronder de moestuinen en het buurtrestaurant
in het Treslinghuis, kan gesteld worden dat een
deel van bewoners en belanghebbenden zich erg
betrokken voelen bij hun wijk. Naast deze actieve participanten willen wij in onze visie ruimte
bieden voor een representatieve groep buurtvertegenwoordigers. Hun kennis, wensen en ideeën
worden als zeer waardevol geacht voor een goede inpassing van onze visie. Daarnaast zorgt het
voor het creëren van een gezamenlijk gevoel in de
wijk. Gezien de deskundigheid van de bewoners en
belanghebbenden heeft het voorkeur hun in een
vroegtijdig stadium bij de visie te betrekken. Ingezet kan worden op een zogenaamde ‘coproductie’,
waarbij er in samenwerking gezocht kan worden
naar de invulling van de diverse kansen. Voor deze
coproductie processen is in onze visie dan ook voldoende ruimte. Wij zijn voorstanders om op deze
wijze, in overeenstemming met bewoners en andere belanghebbenden, te komen tot een breed
gedragen plan voor de Oosterparkwijk.

In het wezen van een volkswijk ligt sociale cohesie diep doordrongen. Buurtbewoners
zijn op elkaar aangewezen en gevoel van sociale controle (noaberschap) is pertinent
aanwezig. De benodigde hulp is naast de deur. Echter, tijden veranderen en de volkswijk
maakt langzamerhand plaats voor een meer gehaaste maatschappijgedomineerd door
digitale entertainment, social media en lange afstandsrelaties. In deze meer individualistische omgeving ligt het gevaar verscholen dat bepaalde bevolkingsgroepen buiten het
sociale domein terechtkomen. Met de sterke transitie van de fysieke ruimte naar de virtuele ruimte, verandert het gebruik en de betekenis van de private en openbare ruimte in
de wijk in grote mate. Het voormalige leven in onder andere hofjes, tuindorpen en parken krijgt een steeds anoniemere invulling. Toch speelt sociale cohesie een cruciale rol
in een leefbare stedelijke context waarin de mens gezond oud kan worden. Meer sociale
cohesie hangt samen met het voorkomen van hartziekten, draagt bij aan een verbetering van de geestelijke gezondheid en verhoogt bovenal de levensvreugde van mensen.
Een belangrijke oorzaak van een slechtere leefsituatie van mensen met problemen is het
ontbreken van zelfredzaamheid en het ontberen van sociale netwerken. Waar vroeger
binnen hofjes als het Typografen-Gasthuis de gemeenschappelijk binnentuin voor een
sterke onderlinge verbintenis zorgde, is de zorg in de afgelopen decennia verplaatst
naar meer anonieme verzorgingsﬂats als het Gorecht-Ripperdahuis. Kenmerkend binnen
de bouwblokken in de Oosterparkwijk zijn de grote gemeenschappelijk binnentuinen.
Strategische herdeﬁnitie van deze semi-openbare ruimtes biedt kansen om de sociale
cohesie tussen de bewoners in de toekomst te versterken.

1. Gezondheid van de wijkbewoners door uit te nodigen naar buiten te gaan;
2. Versterken van de sociale cohesie.

DIVERSITEIT & SPREIDING FUNCTIES

Typografen-Gasthuis

Gorecht-Ripperdahuis

Laurierstraat

WIELEWAALPLEIN
In de omgeving van het Wielewaalplein
liggen kansen voor ondernemerschap.
Op dit moment staat er een mobiele
bloemenwinkel (pop-up store). De omgeving van het Wielewaalplein kan worden versterkt door ruimte te bieden voor
meer initiatieven.

PARADIJSVOGELSTRAAT
De omgeving van de Paradijsvogelstraat biedt ruimte voor de zogenaamde ‘creatieve klasse’. Jonge en
creatieve start-ups kunnen hier hun
activiteiten ontplooien om op die manier meer reuring te geven aan het
gebied. De locatie aan het water biedt
tevens kansen voor recreatie.

LINNAEUSPLEIN
Ondernemerschap en buitenleven kan
in de omgeving van het Linnaeusplein
worden versterkt. Op dit moment zijn
er slechts enkele voorzieningen op het
Linnaeusplein waar bewoners gebruik
van kunnen maken. De kwaliteit van
de directe omgeving van de Jumbo/Linnaeusplein is er hoog. Dit biedt ruimte
voor meer initiatieven waarbij er gebruik
wordt gemaakt van de openbare ruimte
en het buitenleven wordt versterkt.

ZUIDELIJK DEEL PIOENPARK
Uit de buurtmonitor van Groningen
(2014) is gebleken dat 61% van de
bewoners in de Oosterparkwijk tevreden is met de jongerenvoorzieningen
in de buurt. Het zuidelijk deel van
het Pioenpark/kruising Oliemuldersweg-Resedastraat biedt kansen om de
al aanwezige jongerenvoorzieningen
meer betekenis te geven.

OOSTERPARK
Met de sloop van het Oosterparkstadion
is volgens sommige bewoners ‘het hart’
uit de wijk gerukt. Het Oosterpark biedt
ruimte om als magnetisch instrument
bewoners te laten socialiseren, recreëren, amuseren en te bewegen.

Kans functie
Mogelijke verbinding (ongemotoriseerd)
Verbinding Oosterparkwijk met omgeving

DAMSTERDIEP
Aan de kant van de Hunzehaven biedt
het Damsterdiep kansen voor één of
meerdere recreatievoorzieningen aan
het water. Meer ruimte voor wandelaars en ﬁetsers, meer groen en meer
plekken om te recreëren, kan leiden
tot een ontmoetingsplaats waar inwoners (en toeristen) gezamenlijk van
het mooie uitzicht kunnen genieten.

