Startpunt

Zo gaan we het doen
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Park-atelier:
kunst maken en
bewonderen

Met de raamvertelling van Company Oost willen we laten zien hoe een
buurt of wijk gecreëerd kan worden die uitnodigt tot ontmoeting. Er zijn
voorzieningen in de buurt en woningen voor diverse leeftijdscategorieën.
De activiteiten stimuleren alle bewoners om meer contact met elkaar te
gaan leggen en elkaar onderling te steunen. Ouderen en jongeren leven
en werken met elkaar. Nieuwe bedrijfjes en zzp-ers die aansluiten bij
één of meer aspecten van de Healthy Mind Platter, vinden makkelijker
een plek in de wijk. Wonen, werken en vrijetijdsbesteding zijn dichter bij
elkaar gesitueerd. We versterken de participatie van studenten in de wijk.

•
•

 ptimaal gebruik maken van bewonerskracht in de wijk
O
Beter aansluiten bij de échte behoefte in de wijk
De nieuwe taken binnen de WMO en de
zorg met elkaar vervlechten
Concreet vormgeven van nieuwe diensten zorgverleningsconcepten door de wijk
Veel meer effect voor minder geld

fase 2
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Het verkennend onderzoek is erop gericht contact te maken met de wijk, inwoners,
bestaande initiatieven, bestaande zorg en welzijn, wijkvoorzieningen, lokale ondernemers,
school etc. We doen dit onderzoek in nauwe samenwerking met mogelijke participerende
partners uit zorg, onderwijs, creatieve sector, bedrijfsleven en gemeente.
We willen kijken hoe we kleine initiatieven kunnen faciliteren en ontwikkelen die diensten of
producten leveren die aansluiten bij één of meer aspecten van de Healthy Mind Platter.
We doen verkennend onderzoek naar fysieke ontwerpopgaves, met ruimtelijk ontwerpers
en kunstenaars. Dit onderzoek gaat uit van het implementeren van de Healthy Mind Platter
activiteiten.

Company Oost zet bewoners uit de wijk in een actieve of zelfs
ondernemende rol, en probeert vooral de lokale economie te versterken.
Het unieke is dat dit grotendeels gedaan kan worden op basis van
bestaande geldstromen in de wijk, door deze slimmer in te zetten.
•
•
•

In het park
kan je spelen

Hoe kunnen we:

Het park is een
ontmoeting
splek

Het park heeft
een openlucht
bioscoop

Ouderen passen
op jonge kinderen
Die verzorgd
worden door jonge
kinderen en...

Werken samen
in de moestuin

•	bestaande leegstaande gebouwen woningen en braakliggende bouwgrond ontwikkelen
naar een leefruimte die dusdanig is ingericht dat er ruimte en/of invulling wordt
gegeven aan de 7 HMP aspecten?
•	nieuwe woonvormen, flexibele woningtypologie, wonen, werken en vrijetijdsbesteding
dichter bij elkaar situeren?
•	voorzieningen en woningen voor diverse leeftijdscategorieën (ouderen en jongeren)
bij elkaar in de buurt ontwikkelen?
•	de leefomgeving en woningen zo inrichten dat ze veilig en aanpasbaar zijn aan
veranderende omstandigheden en behoeften van de wijkbewoners?
• werkmogelijkheden creëren in en rondom het huis?
•	gebouwen energetisch functioneel upgraden?

Concrete voorbeelden:

•	vijvers en groenstroken/plantsoenen inzetten voor de invulling van HMP,
zoals de inrichting van een zwemvijver met biologische waterzuivering.
•	bestaande locaties inrichten als Company Oost ontmoetingsplekken die
de HMP activiteiten combineren met werk en zorg.
•	mobiliteit en verbindingen met de omgeving versterken door het fietsnetwerk
in de wijk uit te breiden en het openbaar vervoer te versterken.

Resten gaan
naar buurtvarkens

Levert aan het
het wijkrestaurant

Professional runt
het restaurant

Waar ouderen
koken onder
begeleiding van
een chefkok
Iedereen eet

Studenten
serveren en
maken schoon
als bijbaantje

Studenten
leven in de wijk,
fietsen over snelle
fietspaden naar
school of stage
Studenten laten
hun fietsen
onderhouden door
de wijkwerkplaats

Ervarings
deskundige
begeleidt de
medwerkers
Wijkwerkplaats
dient als een
werkervaringsplek
voor leerlingen en
wijkbewoners

Fietspad: 	Verbinding tussen stad en wijk
en natuurlijke drager voor nieuwe
ontwikkeling.
Autoweg:	Autoluwe wijk creëren door ring om
de wijk, verbinden vanuit Kardinge.

