Carnisse: Van ‘een gouden randje’ naar Een Gouden Hart
Aanleiding
De prijsvraag Who Cares, waarin wordt gezocht naar
innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken,
die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en
ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke
vernieuwing van de wijken.
Rijksbouwmeester Floris Alkemade: "Een stad die goed is ingericht voor
mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben levert een betere stad op
voor iedereen"
Doel

Aanpassen woningen

•
•
•
•
•

Inzichten over openbare ruimte verkrijgen
Bevorderen sociale cohesie
Tegengaan tweedeling
Nieuwe vormen van wonen en samenleven
Nieuwe sociaal betekenisvolle plekken creëren

Nu: ‘doorgangswijk met gouden
randje’
• Lage cohesie
• Hoog verloop
• Geen ‘hier’
• purpose is elders
• “I wanna get out”
• Noodgedwongen
(negatieve keuze)

Wonen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hiermee wordt Carnisse van doorgangswijk tot een ‘place to be’.
Zorg
•

Straks: een gouden hart
•
•
•
•
•
•

Hoge cohesie
Laag verloop
Hier
purpose in de wijk
“I wanna get there”
Mensen zijn intrinsiek
gemotiveerd te blijven
(Positieve keuze)

Hoe reizen we van het Carnisse van nu naar een Carnisse om te blijven?
Met alle zorg die er op een dag voor ieder nodig is? Wij hebben een
Innovatief ontwerp:

•
•
•

Voor ouderen en kwetsbaren is Carnisse nu uitgestrekt. Voorzieningen
liggen aan de rand en de tussenruimte is groot. De buitenruimte is niet
optimaal ingericht voor ouderen en kwetsbare groepen. Wij
•
•

•

laten de bewoners zelf spreken
verbinden bewoner, zorg, vrijwilliger en buurt
co-creëren met alle partijen
en laten ieder participeren vanuit eigen kracht
Hiermee bereiken wij betere voorzieningen op het gebied van
Wonen
Er is veel groen aan de zuidrand van Carnisse. De bestaande
bebouwing (Humanitas) zorgt voor een scheiding.

Zorg
Mobiliteit
Technologie

Sociale interactie
Buitenruimte
Recreatie

Een zorgvrager kan nu met een veelheid van organisaties te maken
hebben. Wij stellen de zorgvrager centraal, en geven hem/haar
één portaal. Hier wordt vraag en aanbod geschakeld. Achter de
schermen regelen leveranciers de zorg. De cliënt heeft één
contact. Door deze eenvoud kunnen ouderen en kwetsbare
groepen zelfstandig blijven wonen.
Versterking informele zorg
Beter faciliteren mantelzorg
Smart Monitoring voor preventie en acute zorg. Met deze
innovatieve zorgtechnologie helpt om gedrag en veranderingen in
gedrag te monitoren. Via apps volgen mantelzorg, informele zorg
en zorg de cliënt, ieder naar zijn deel.

Mobiliteit

principes van ‘healing evironment’ stedebouwkundig toegepast
Wij

Woonvoorraad wordt duurzamer
Meer diversiteit
Autonomie en keuzevrijheid
Privacy en eigen territorium
Levensloopbestendig
Creatie ‘zorghofjes’ (verspreid door de wijk)
Smart Home Zorgtechnologie
Smart home Technologie voor verbinding in de wijk
Transitie faciliteren met financieringsarrangementen.

optimaliseren oriëntatie en routing
Verkleinen de afstanden, door (1) beschut verplaatsen, (2) nieuwe
vervoersmogelijkheden; (overdekte) rolpaden, senioren Sedgway,
en/of een autonoom vervoerssysteem
Vereenvoudigen mobiliteit, met meer ruimte voor
voetgangers/verkeersluw maken kleine straten.

Technologie
•
•

Nieuwe zorgconcepten, digitalisering, Smart City, Smart mobility
ontwikkelen zich stormachtig.
Al deze ontwikkelingen kunnen een kwalitatief hoogstaand en
zelfstandig leven van kwetsbaren borgen. De kunst is om deze
instrumenten dienstbaar te laten zijn aan de kwaliteit van leven,
zonder zichtbaar aanwezig te zijn. Deze kunst beheersen wij en
passen wij in Carnisse toe. Wij zijn er klaar voor. U ook?

