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Beste stadsdorpers, 
 
Er gebeurt veel op het gebied van Wonen en Zorg in de stad en ook in onze 
wijk. Wij willen als brainstormgroep een overzicht geven van de initiatieven die 
nu lopen en/of gestart worden. Wij zoeken binnen het Stadsdorp leden die 
zich voor 1 van deze onderwerpen interesseren. En die met degenen die zich 
er vanuit de brainstormgroep mee bezig houden erover in gesprek willen 
gaan, bijeenkomsten willen bijwonen over deze onderwerpen en het verder 
willen bespreken in zijn of haar binnenbuurt. Dit om maximale betrokkenheid 
te creëren door het als een spinnenweb door het stadsdorp te laten lopen. 
Ook om zoveel mogelijk input te krijgen zodat we samen met jullie concrete 
projecten kunnen starten. 

 
 

 
 
Overzicht initiatieven Zorg en Wonen namens de Brainstormgroep 
Stadsdorp de Pijp 
 
Wonen: 
 
Er loopt een proef met de Easystepper. De proef loopt tot 7 April. Daarna 
wordt gekeken of dit ook vergoed kan worden vanuit de WMO. Bij dit punt 
zoeken we mensen die mee willen lobbyen om dit gedaan te krijgen. 
Contactpersoon hiervoor is Atie Engel. Zie ook het stukje van Atie in de 
nieuwsbrief van begin april. atieengel@upcmail.com 
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Er loopt een proef in het Amsteldorp met de 'woningruilweken'. Vanaf 16 
maart tot 8 Mei kunnen de bewoners van het Amsteldorp (naast het 
Amstelstation, bij het Open Hof) zich inschrijven om binnen het dorp van 
woning te ruilen. Rochdale en IJmere hebben hun totale daar aanwezige 
woningvoorraad daarvoor ter beschikking gesteld. Het ruilen gebeurt zonder 
huursprong, je gaat de huur betalen die al voor die woning betaald werd. Een 
interessant experiment met als doel de markt in beweging te krijgen en 
mensen in staat te stellen om binnen hun eigen buurt op een voor hen ideale 
woning te wonen. Na 8 Mei volgt natuurlijk de evaluatie. We zoeken mensen 
die dit willen volgen en actief willen zijn richting woningbouwverenigingen om 
ze te bewegen dit voorbeeld te volgen bij ons in de Pijp. Contactpersoon 
hiervoor is Titia van Grol. stadsdorptitia@gmail.com 

 
Verschillende architectenbureau's zijn in Pijp actief (geweest) om door 
middel van onderzoek, interviews en plannen te kijken of er iets gedaan kan 
worden met de bestaande woningvoorraad richting de toekomst. Heeren5 
hebben de 'stadsveteranen' uitgebracht, Kempe en Van Thil organiseerde op 6 
april een workshop met de gemeente, stadsdorpers, Eigen Haard en andere 
belanghebbenden om hun onderzoek en mogelijke oplossingen te bespreken. 
Daar zijn wij vertegenwoordigd. 

 
Het burgerinitiatief  'Levensbestendig wonen' wil samen met de architecten 
Bert van Wiel en Hein van Dongen 100 jaar Berlage en het programma  Age 
Friendly City aangrijpen om de bestaande woningvoorraad uit het plan 
Berlage levensloopbestendig te maken. Zij zoeken een 'focusgroep' van 
ongeveer 6 personen uit de Zuid Pijp om over hun woonwensen te 
discussiëren. 

 
De 'kenniskring wonen' waarin verschillende stadsdorpen vertegenwoordigd 
zijn, waaronder ons stadsdorp, heeft n aar aanleiding van de woonagenda 
2025 van Joris Ivens (wethouder wonen) een brief geschreven waar in staat 
wat onze toekomst woonwensen zijn en wat wij verwachten van de gemeente. 
Zij gaan ook op het “Social Housing Festival' in juni daar aandacht voor 
vragen. Voor de wensen, de oplossingen en de belemmeringen waar we als 
stadsdorpen tegenaan lopen.  
 
Voor het overleg met architecten, de groep levensbestendig wonen en de 
kenniskring wonen zoeken wij stadsdorpers die interesse hebben in het 
aanpakken van de bestaande woonvoorraad zodat iedereen zo lang mogelijk 
in zijn/haar eigen wijk kan wonen. Contactpersoon voor deze drie punten is 
Fanny Faber. fannyfaber@upcmail.com 
 
Woon! Organiseert samen met het Wijkcentrum de Pijp 11 mei een 
bijeenkomst over 'woonvormen van de toekomst’.   
Ook hiervoor zoeken we mensen die met name geïnteresseerd zijn in vormen 
van 'samenwonen' in de buurt. Contactpersoon voor dit punt is Greet Eilders. 
greeteilders@gmail.com 
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Zorg: 
 

 We kijken samen met D'oude Raai naar de mogelijkheid van het 'bed in de 
buurt' dat zij hebben. Hierover staat een interview in de nu ook verschijnende 

Nieuwsbrief van mei. 
  
 Een groepje stadsdorpers en buurtzorg gaan kijken naar het 

buurtzorgpension in Rotterdam dat Buurtzorg daar opgezet heeft. Dit is een 
initiatief van Buurtzorg. Als het bezoek een vervolg krijgt voor De Pijp laten we 
het weten. 

 
 Samen met D'oude Raai gaan we verder kijken wat wij en zij voor de hele 

wijk kunnen betekenen. Waarbij we vooral praktisch te werk willen gaan en 
kleine projecten uitproberen die het leven in onze wijken voor mensen die 
zelfstandig wonen makkelijker maken. Ook kunnen we misschien meedenken 
over mogelijkheden om d’Oude Raai aantrekkelijker te maken voor 
buurtbewoners. 

 
 We willen de mogelijkheid onderzoeken om bijvoorbeeld samen met “Emil 

thuiszorg” coöperatief aanvullende diensten in te kopen zoals bijv. ramen 

lappen. 
  

Wie wil deze plannen samen met ons verder uitwerken en meedenken? 
Contactpersoon hiervoor is Atie Engel. atieengel@upcmail.com 

 
 
Tenslotte. 

 We hebben de Stichting HeenenWeer opgericht die de mobiliteit van 
ouderen gaat vergroten in de Pijp en de Rivierenbuurt. 16 Mei gaan we 
feestelijk van start! We zoeken stadsdorpers die als 'social driver' een dagdeel 
of aantal uren willen rijden. Rijvaardigheid vereist. Opgeven bij Mia Bouwhuis 
of Titia van Grol. Heb je vragen dan kan dat ook ons. Zie ook de Nieuwsbrief 
van mei. 
Heenenweer.socialdriver@gmail.com 
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