Wat stellen we voor?
Een aandeel in je toekomst betekent dat, ongeacht de samenstelling van een wijk, bewoners van
een buurt gezamenlijk actie gaan ondernemen, op basis van enkele ingrepen in hun fysieke omgeving. Niet alleen ouderen moeten daar van profiteren, ook jongeren. We willen de wijk zo pluriform
als mogelijk houden, op buurten met alleen maar oudjes zit niemand te wachten. We verbinden
mensen, op woningniveau, op buurtniveau en op wijkniveau, te beginnen met die buurten die in de
nabijheid liggen van het wijkwinkelcentrum.

Een aandeel in je buurt:
voorbeeld uitwerking Breitnerstraat (Truus)

Een aandeel in je buurt:
voorbeeld uitwerking Leeuwenhoekstraat (Sjeng)

1. een aandeel in je woning
Door vrij eenvoudige investeringen in technologie kan de sociale interactie worden vergroot en
kunnen ouderen langer thuis blijven. Een flatscreen aan de muur waarop verschillende keuzemogelijkheden geboden worden (buurman/wijkverpleegkundige/arts/apotheek) is een optie waardoor je
eenvoudig vragen kunt stellen zonder dat er gelijk iemand langs hoeft te komen. Maar er zijn meer
mogelijkheden. TNO heeft verschillende opties onderzocht, waardoor mensen veel langer thuis blijven wonen.
2. Een aandeel in je buurt
Iedere buurtje van ongeveer 50 huishoudens krijgt een centraal gelegen “huiskamer”, waar ze zelf
aandeelhouder van zijn. Dat betekent dat de aandeelhouders de ruimte naar eigen wensen kunnen
indelen. Onderling maken ze uit welke activiteiten worden georganiseerd. Een huiskamerconcert? Of
fitness, een kookavond, bingocompetitie of een boekbespreking? De bewoners zijn zelf aan zet! Geld
kan verdiend worden door de ruimte te verhuren voor vergaderingen, cursussen, peuteropvang e.d.
Mensen leren elkaar weer kennen, het levert een leuke vrije tijdsbesteding op waaraan je zelf vorm
kan geven.
Op sommige locaties kan de huiskamer op een binnenterrein worden gebouwd, op andere plekken in
een leegstaande gymzaal of zelfs leegstaande woning. Er zijn verschillende mogelijkheden, een ruimte van 60 m2 is in principe al genoeg. Groene wandelroutes leggen de verbinding tussen de woningen
en de huiskamers.
3. Een aandeel in je wijk
Er ontstaat een netwerk van buurtjes, ieder met een eigen huiskamer en eigen activiteiten. Uitwisseling kan uiteraard plaatsvinden, bewoners kunnen ook naar een concert of bingo avond in een andere
buurt. De routes in de openbare ruimte zijn deels al aanwezig, maar kunnen hier en daar worden verstrekt, zodat ze de huiskamers en de medische-, winkel- en sportvoorzieningen in de wijk onderling
verbinden, en iedereen bovendien een ommetje kan maken in zijn of haar eigen, groene omgeving.
Sjeng (69, woont in de Leeuwenhoekstraat, gepensioneerd buschauffeur):
Sjeng weet alles van de wijk, van de mensen en van de geschiedenis. Tenminste, dat wist hij, want de laatste jaren kent hij steeds minder mensen in
de buurt. En dat baart hem zorgen. “Vroeger kende ik iedereen in de straat,
nu nog niet eens de helft, zelfs sommige mensen in mijn eigen rijtje ken ik
niet. Dat is niet goed, veel ouderen voelen zich daardoor onveiliger. Zelf ben
ik nergens bang voor, maar als je een keer hulp nodig hebt, zoals ik laatst
toen mijn accu van de auto leeg was, is het wel handig als je even bij iemand
kunt aankloppen. maar gelukkig kom ik op mijn dagelijkse wandeling door de
buurt ook veel mensen tegen“.

Een aandeel in je wijk: netwerk van buurtjes in Geleen -Zuid/De Kluis, ieder met een huiskamer en met
eigen activiteiten, verbonden met elkaar en met de voorzieningen in de wijk door groene wandelroutes.

“Een aandeel in je toekomst” verbindt mensen, op woningniveau, op buurtniveau en op wijkniveau.
Het stimuleert ontmoeting, participatie en interactie, eigenlijk precies waar de ouderen van nu behoefte aan hebben!

