
Thema avond "Wonen in de Pijp" dd. dinsdag 11 
november jl.  
in de Ontmoeting. 
Zoals Riet al eerder aankondigde, was nu "Wonen in de Pijp" het 
aandachtspunt van de maandelijkse thema avond. De belangstelling 
was groot, wat niet verwonderlijk is, want voor veel buurtgenoten is dit 
een “hot item”. Maar ondanks de onzekerheid over te verwachten 
wijzigingen in het woonbeleid, was het toch een erg gezellige en 
geanimeerde avond. 

Want stel dat je al heel lang en heel gelukkig ergens in de Pijp woont, 
maar wel bovenaan 3 trappen. Dan ga je je toch afvragen hoelang dat 
nog gaat lukken, met die trappen. En waar moet je naartoe, wat zijn de 
mogelijkheden? De Pijp is wat dat betreft niet goed voorzien van 
alternatieven. Bovendien, hoe vind je die? 

Daar is iets aan gedaan. Riet is, met hulp van Mia en Elize, aan de slag 
gegaan. Die zoektocht heeft veel informatie opgeleverd. Ook haar 
netwerk heeft daar veel aan bijgedragen. Dank dus aan Sara Bruinsma 
van de Edelsteen/Puur Zuid (Sociale Dienstverlening), aan Suzanne 
Hoorn en haar stagiaire Shanna en aan Mischa Meerburg van het 
Wijksteunpunt Wonen. Ook Asmat Molawizadeh, van Combiwel, was 
aanwezig voor uitleg over 

de Klussendienst. Zij waren zo vriendelijk vrije tijd af te staan voor 
informatie, en vragen konden zo direct worden beantwoord. 
Ook dank aan de woningbouwverenigingen. Zij waren zo vriendelijk, 
informatie te verstrekken over de woon- mogelijkheden voor 50-plussers 
in de wijk. 

Alle informatie is eerdaags terug te vinden op de website van het 
Stadsdorp, in het dossier Wonen. Bovendien zal dit thema begin 
volgend jaar opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Met name 
de huurverhoging komt dan in beeld, naast alle andere eerdaags 
bekend wordende wijzigingen. 

Aankondiging daarvan zal tijdig worden doorgegeven in de nieuwsbrief, 
en zo nodig ook op de website. Een goede reden dus om de nieuwsbrief 
te lezen en de website regelmatig te bezoeken. Bovendien is het 
belangrijk om buren en vrienden op de hoogte te brengen van het 
Stadsdorp. De activiteiten en gezelligheid in het kader van goed 



nabuurschap zullen veel mensen aanspreken. Want, het is al eerder 
gezegd, samen ben je meer. 

Woon Thema Groep Riet, Mia en Elize 


